
NATAL, QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 856 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES (Tiragem reduzida em razão da pandemia) DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

ESTADO E MUNICÍPIOS 
DEIXARAM DE REPASSAR 
R$ 135 MILHÕES PARA A 
PREVIDÊNCIA, DIZ TCE

WALTER ALVES DIZ 
QUE META DO MDB É 
CONTINUAR SENDO O 
MAIOR PARTIDO DO RN

BRASIL PASSA DAS
90 MIL MORTES PELA 
COVID-19; RN REGISTRA
TOTAL DE 1.735 ÓBITOS 

AUMENTO NA DEMANDA 
FAZ ENTREGA DOS 
CORREIOS DEMORAR 
AINDA MAIS PARA CHEGAR

OBRAS EM RODOVIAS 
FEDERAIS QUE CORTAM 
RN SERÃO CONCLUÍDAS 
APENAS EM 2022

DÉFICIT. 3 | Levantamento do Tribunal de 
Contas feito junto ao Governo do Estado 
e a 39 prefeituras potiguares aponta 
que, entre janeiro de 2018 e junho de 
2019, Estado e municípios deixaram 
de repassar R$ 135 milhões para os 
regimes próprios de previdência. 

POLÍTICA. 4 | Comentário do deputado 
federal acontece na mesma semana 
em que o MDB Nacional anunciou sua 
saída do “Centrão”, bloco de partidos 
com atuação na Câmara dos Deputados 
comandado pelo deputado Arthur Lira 
(Progressistas-AL)

PANDEMIA. 7 | Rio Grande do Norte 
contabiliza 49.051 casos confirmados da 
doença causada pelo novo coronavírus, 
segundo a Sscretaria Estadual de 
Saúde; Brasil registrou 1.595 novas 
mortes pela doença nas últimas 24 
horas, segundo Ministério da Saúde

SENTA E ESPERA. 9 | Correios alegam 
que houve alta expressiva no número 
de encomendas no primeiro semestre 
e confirmam ampliação de prazos na 
entrega nos serviços de Sedex e PAC. 
Para lidar com a demanda, estatal diz ter 
contratado mão de obra temporária

INVESTIMENTO. 12 | Três principais obras 
na Região Metropolitana têm, ao todo, 
o custo total de R$ 478 milhões e a 
previsão é que sejam entregues entre 
2021 e 2022, segundo o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT)

EDUCAÇÃO. 8 | Prefeito Álvaro 
Dias decidiu nesta quarta-
feira (29) revogar autorização 
para que escolas particulares 

retomassem aulas presenciais no 
dia 10 de agosto. De início, só a 
rede particular poderia reiniciar 
atividades, com o sistema público 

de ensino do Município voltando 
às atividades no dia 14 de 
setembro. Medida contou com 
o parecer favorável do comitê 

científico municipal. Recuo
foi anunciado após pressão 
popular e de gestores de escolas. 
Governo do Estado também 

prorrogou o reinício das aulas 
da rede estadual, que estava 
previsto inicialmente para 17 de 
agosto. 

ATAQUE À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 6 | Juiz 
federal censura blog no RN por publicar 
críticas a procurador da República e gera 
onda de repúdio de jornalistas e entidades

PREFEITO RECUA E ADIA 
VOLTA ÀS AULAS EM NATAL



O aumento da violência, 
seja ela ligada ao roubo, às 
desavenças domésticas ou aos 
excessos por parte da polícia, 
nada disso pode ser associado à 
pandemia da Covid-19.

Podem ter agravado situações 
aqui e ali, mas, de� nitivamente, 
têm raízes mais antigas sobre as 
quais o Estado pouco tem atuado 
ou, por outro, revelado uma 
ausência perigosa.

Se, de um lado, determinados 
delitos registraram queda nesses 
tempos de isolamento social, de 
outro, abriram as portas a novas 
barbáries para as quais é preciso 
� car atento.

Ou, como revelou com 
exclusividade o Agora RN, em 
sua edição desta quarta-feira, 
embora a pandemia tenha feito 
recuar alguns tipos de furtos e 
roubos, o número de assassinatos 
cresceu mais de 10% nos últimos 
seis meses.                              

Nada menos do que 807 
vítimas entre 1º de janeiro a 
30 de junho, num total de 78 
mortes a mais que o registrado 
no primeiro semestre de 2019, 
quando 729 pessoas perderam a 
vida por crimes violentos.

Muito, se considerarmos que 
o número de vítimas passou de 
10,39 para 11,42 para cada grupo 
de 100 mil habitantes, segundo 
dados da Coordenadoria de 
Informações Estatísticas e 
Análise Criminal da Secretaria 
Estadual da Segurança Pública 
(Sesed).

Para especialistas, como 
Ivenio Hermes, coordenador de 
análises criminais do Governo 
do Estado, uma explicação para 
esse crescimento da violência 
pode traduzir uma mudança na 
dinâmica dos criminosos em 
tempos de isolamento social, 
quando os malfeitores recorrem 
a outros meios na hora de lucrar 
na pandemia.

Essa gangorra que faz oscilar 
para baixo um tipo de crime, 
como o roubo de carros, mas em 
compensação faz crescer outros 
mais letais à vida, é uma conta 
que nunca fecha.

Se considerarmos a crônica 
de� ciência das políticas públicas 
brasileiras e de enfrentamento a 
criminalidade, encontraremos 
forças de segurança civis e 
militares com eternos con� itos 
e um nível insigni� cante de 
resolução de crimes.

Tudo isso só leva a um local: o 
da impunidade.

O  ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, negou pedido da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados para 

anular as buscas feitas pela Polícia Federal no gabinete do deputado 
federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), alvo da Operação Dark Side, 
deflagrada no último dia 14. O parlamentar é suspeito de caixa dois de R$ 
1,7 milhões e lavagem de dinheiro.

A reclamação apresentada pela Câmara pedia que o Supremo 
firmasse entendimento de que somente a Corte poderia determinar 
medidas cautelares que possam atingir atos do exercício do mandato 
dos parlamentares. Na prática, a medida impediria que juízes de primeira 
instância autorizassem buscas na sede da Câmara, como ocorreu com 
Paulinho da Força e com a deputada Rejane Dias (PT-PI), alvo nesta semana 
da Operação Topique.

Em decisão, Marco Aurélio ressaltou o entendimento da ministra Rosa 
Weber, que autorizou as buscas contra Rejane Dias, e afirmou que ‘o local 
da diligência não enseja campo à atuação do Supremo’, e sim o investigado.

“Considerado o princípio do juiz natural, ou bem se tem competência 
para atuar no processo, praticando atos que entender cabíveis, ou não 
se tem”, explicou Marco Aurélio Mello. “Mostra-se impróprio cogitar da 
existência de terceira opção, na qual afetada a determinação de diligência 
em processo de competência do juízo de origem, conferindo-se, ao 
Supremo, papel avalizador”.

EDITORIAL
redacao@agorarn.com.br

redacao@agorarn.com.br      

BUSCAS NA CÂMARA

CRIME E CASTIGO

RÁPIDAS
>> Hoje, 30 de julho, é Dia 

Internacional da Amizade, São 
Pedro Crisólogo e Dia Mundial 
contra o Tráfico de Pessoas.

>> Nesta data (30/07), em 
1858, o município de Ceará-Mirim 
conquistava sua emancipação 
política.

>> O YouTube do PPGASUFRN 
realiza nesta quinta, às 14h, diálogo 

de um piloto brasileiro ocorreu 7 
anos antes, quando Ayrton Senna 
ganhou na Austrália em 1993.

>> O Youtube do Sebrae RN 
transmite hoje, às 18h, conversa 
sobre “Fruticultura: a cultura do 
Maracujá”. Depois, às 19h30, o 
Instagram do Sebrae RN exibe 
apresentação do programa de 
aceleração InovAtiva.

com a temática “As políticas de 
acolhimento e proteção aos índios 
venezuelanos”.

>> Hoje, às 17h, a vereadora 
Julia Arruda entrevista no seu 
Instagram a secretária de Educação 
e Cultura de Parnamirim, Justina 
Iva. O assunto será os desafios das 
escolas e dos educadores na volta 

às aulas.
>> O YouTube do Sesi RN 

continua promovendo aulas 
gratuitas. Nesta quinta-feira, às 19h, 
a matéria será Filosofia.

>> Nesta data, em 2000 – há 20 
anos –, Rubens Barrichello vencia 
pela primeira vez uma corrida 
de Fórmula 1. A última vitória 

Notas&Informes
5G

O projeto de reforma tributária 
do governo federal eleva a carga do 
setor de telecomunicações e, com 
isso, deve provocar encarecimento 
desses serviços ao consumidor. A 
consequência pode ser o adiamento 
dos investimentos em 5G no País, na 
avaliação do presidente-executivo 
do SindiTelebrasil (sindicato das 
empresas do setor), Marcos Ferrari.

DESONERAÇÃO I
O Ministério da Economia 

estuda propor uma desoneração 
de até 25% da folha de pagamento 
das empresas para todas as faixas 
salariais. A proposta amplia a ideia 
mencionada anteriormente, que 
previa corte de impostos apenas 
para rendimentos equivalentes a 
até um salário mínimo.

DESONERAÇÃO II
O corte de impostos pagos 

pelas empresas à União sobre os 
salários é um objetivo antigo de 
Guedes, que vê na tributação sobre 
a folha de pagamentos uma arma 
de destruição de empregos. Com 
isso, o ministro espera conter o 
desemprego ao diminuir o custo de 
uma contratação.

DESONERAÇÃO III
Para abrir mão dessa receita, 

no entanto, a equipe econômica 
avalia que será necessária a criação 
de um novo imposto, a ser aplicado 
sobre pagamentos. Os técnicos 
estão fazendo as contas com 
uma alíquota mínima de 0,2%. 
Eles estimam que ela renderia 
anualmente cerca de R$ 120 bilhões 
aos cofres públicos.

 CULTURA E TURISMO
A Câmara dos Deputados 

aprovou ontem a medida provisória 
que � xa regras para cancelamento 
ou adiamento de eventos e serviços 
dos setores de cultura e turismo. 
Durante a pandemia, empresários 
poderão decidir não reembolsar 
consumidores em dinheiro se for 
assegurada a remarcação de novo 
evento, como shows.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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Agora é a hora de corrigir os rumos 
para que o lavajatismo não perdure”“AUGUSTO ARAS

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

SEGUE NA PAUTA
A Reforma da Previdência 

Estadual segue na pauta de 
votações da Assembleia Legislativa 
do RN. Nesta quinta-feira (30), 
o presidente da Casa, Ezequiel 
Ferreira (PSDB), fará nada menos 
que a oitava tentativa de votação. 
Ontem – na 7ª tentativa –, o bloco 
PL/PT apresentou obstrução e 
outros deputados faltaram. Sem 
quórum, a proposta de emenda 
à Constituição (PEC) continuou 
travada.

À ESPERA
O governo Fátima Bezerra 

espera a publicação, a qualquer 
momento, de um ato do Ministério 
da Economia prorrogando 
o prazo para que estados e 
municípios aprovem suas reformas 
previdenciárias. Pela portaria que 
está em vigor, editada no � m do ano 
passado, esse prazo se esgota nesta 
sexta-feira (31 de julho).

EXTRAORDINÁRIA
Se houver um acordo entre 

os deputados para que o prazo 
� nal para aprovação da reforma 
seja respeitado, o presidente da 
Assembleia, Ezequiel Ferreira, 
poderá convocar uma sessão 
extraordinária para sexta-feira (31) 
para votar o texto. A votação dos 
dois turnos seria em um dia só, caso 
haja aval do Colegiado de Líderes 
para encurtar o prazo regimental 
– que é de cinco sessões entre um 
turno e outro.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
O deputado estadual Coronel 

Azevedo (PSC) registrou nesta 
quarta-feira (29) que o Governo 
Federal já pagou mais de R$ 
778 milhões nas parcelas do 
Auxílio Emergencial destinadas 
a bene� ciários no Rio Grande do 
Norte. “O governo Jair Bolsonaro 
está permitindo o direito de 
preservação e sobrevivência a 
milhões de pessoas, no instante 
talvez mais difícil para o Brasil e o 
Rio Grande do Norte”, a� rmou o 
deputado.

FORÇA-TAREFA I
A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República 

(PGR), órgão que coordena os trabalhos do Ministério Público Federal na área 
de combate à corrupção, enviou um ofício ao procurador-geral da República, 
Augusto Aras, nesta quarta-feira solicitando que ele mantenha a estrutura das 
forças-tarefas de combate à corrupção, incluindo a Lava Jato, e prorrogue a 
existência desses grupos por pelo menos seis meses.

FORÇA-TAREFA II
O prazo da força-tarefa da Lava-Jato de Curitiba vence em setembro e 

caberá à gestão de Aras decidir sobre a sua renovação e sobre a sua estrutura. 
O ofício, enviado em meio a uma crescente crise entre Aras e a Lava-Jato, é 
mais uma manifestação da cúpula da PGR em protesto ao procurador-geral. 
A manifestação ocorre justamente um dia depois de Aras, em uma live para 
advogados criminalistas, ter criticado a estrutura e as despesas com a força-
tarefa da Lava-Jato.
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O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ministro Dias Toffoli, 
suspendeu nesta quarta-feira (29) 
duas investigações contra o senador 
José Serra (PSDB-SP).

Em uma delas, em que é acu-
sado de lavagem de dinheiro trans-
nacional, Serra virou réu também 
nesta quarta, em decisão da 6ª Va-
ra da Justiça Federal de São Paulo 
que atingiu ainda a filha do tucano, 
Verônica.

O caso é um desdobramento da 
Lava Jato, que o acusa de usar cargo 
e influência política para receber da 
Odebrecht pagamentos indevidos 
em troca de benefícios relacionados 
às obras do Rodoanel Sul.

Na outra apuração suspensa 
pelo presidente do Supremo, e que 
tramita na Justiça Eleitoral de São 
Paulo, Serra é investigado sob sus-
peita de caixa dois nas eleições de 
2014.

Em relação ao primeiro caso, 
pelo qual Serra se tornou réu, os pro-
curadores da força-tarefa paulista 

disseram entender que a decisão de 
Toffoli não afeta a denúncia recebi-
da pela Justiça.

Para eles, a suspensão afeta as 
investigações em andamento asso-
ciadas à Operação Revoada, defla-
grada em 3 de julho e que mirou Ser-
ra, mas não a denúncia (que é uma 
ação penal, e não uma investigação, 
e que, segundo a força-tarefa, não 
usou elementos de prova colhidos 
nessa ocasião).

Segundo a assessoria de Serra, 
a decisão de Toffoli foi proferida às 
16h56 desta quarta, e o juiz Diego 
Paes Moreira aceitou a denúncia de-
pois das 18h.

Em nota, a defesa do tucano 
afirma, em relação às duas investi-
gações suspensas por Toffoli, que 
“era evidente o excesso e ilegalidade 
das medidas determinadas contra 
o senador da República, em clara 
violação à competência do Supremo 
Tribunal Federal e em inegável ten-
tativa de criar fantasias relacionadas 
a seu mandato parlamentar”.

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte prorrogou a 
suspensão de todas as suas 

atividades presenciais até o dia 15 de 
agosto. Com a decisão, os deputados 
seguem trabalhando remotamente 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus. A decisão foi publicada 
no Diário Oficial Eletrônico desta 
quarta-feira (29).

As atividades legislativas e admi-
nistrativas na Casa estão suspensas 
desde 18 de março para evitar o con-
tágio pela Covid-19. De acordo com 
o presidente da Assembleia, Eze-
quiel Ferreira (PSDB), a prorrogação 
do ato da Mesa não trará prejuízos 
aos trabalhos da Assembleia.

“Todas as reuniões estão funcio-
nando de forma remota, através do 
teletrabalho e sessões por videocon-
ferência”, frisou.

A prorrogação leva em consi-
deração a manutenção do estado 
de calamidade pública por causa 
do coronavírus e preza pela saúde 
dos parlamentares, servidores e 

da sociedade em geral, visto que o 
prédio da Assembleia Legislativa 
é fechado e funciona com ar-con-
dicionado central, o que pode fa-
cilitar a transmissão de doenças 
contagiosas.

STF suspende investigações 
contra senador José Serra

Assembleia prorroga 
suspensão das atividades

LAVAGEM DE DINHEIRO E CAIXA 2PREVENÇÃO DA COVID-19

Presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira

Levantamento realizado pela Di-
retoria de Despesa com Pessoal 
do Tribunal de Contas do Esta-

do (TCE) identificou que o Governo 
do Estado e vários municípios do Rio 
Grande do Norte deixaram de repas-
sar cerca de R$ 135 milhões aos seus 
regimes próprios de previdência no 
período de janeiro de 2018 a junho de 
2019.

O levantamento foi levado ao Ple-
no do Tribunal de Contas na última 
terça-feira (28). Segundo o voto da re-
latora, conselheira Maria Adélia Sales, 
aprovado na sessão, serão instaurados 
processos específicos para apurar os 
indícios de irregularidades apontados 
no levantamento.

Há no Rio Grande do Norte 40 re-
gimes próprios de previdência, sendo 
39 relativos a municípios e 1 dos ser-
vidores estaduais. Dos 40, 21 regimes 
de previdência tiveram déficit nos 
repasses durante o período analisa-
do. Em cinco deles – Mossoró, Natal, 
Extremoz, Lajes e Itaú -, o déficit na 
arrecadação das contribuições foi su-
perior a 25% do valor devido.

Somente Natal e Mossoró foram 
responsáveis por R$ 94 milhões do 
déficit total aferido. Mossoró foi a ci-
dade que percentualmente mais dei-

xou de repassar valores para o RPPS: 
50%. Eram devidos R$ 56,7 milhões e 
foram repassados R$ 28,2 milhões. Em 
seguida, vem Natal, que repassou R$ 
66 milhões, quando eram devidos R$ 
139,5 milhões, ou seja 47% de déficit.

No caso do Governo do Estado, o 
déficit foi de R$ 30 milhões, ou 3%. Em 
relação a quatro municípios – Natal, 
Itaú, Olho D’água dos Borges e Messias 
Targino -, durante alguns meses do pe-
ríodo analisado, não houve o repasse 

integral dos valores relativos às con-
tribuições dos servidores municipais. 
No caso de Natal, a falta de repasse da 
integralidade desses ocorreu durante 
todo o ano de 2018.

Em dezembro, por exemplo, deviam 
ser pagos ao RPPS R$ 3,5 milhões, mas 
o pagamento registrado foi de R$ 138 
mil. Segundo o TCE, caso os municípios 
tenham feito o desconto em folha sem o 
consequente repasse, fica configurada 
improbidade administrativa.

A decisão do Pleno do TCE foi de 
apurar, em autos separados, e indivi-
dualizados, as situações de Natal, Itaú, 
Olho D’água dos Borges e Messias Tar-
gino. Os demais municípios também 
terão suas situações acompanhadas.

O levantamento também será 
enviado para o Ministério Público de 
Contas, para avaliar a possibilidade 
de propor Termo de Ajustamento de 
Gestão.

AVAL PARA NÃO FAZER
REPASSE EM 2020

Em 2020, municípios que têm 
regime próprio de aposentadoria e 
pensão para seus servidores, como 
Natal, estão autorizados desde o fim 
de maio a interromper o pagamento 
das contribuições previdenciárias 
patronais. A medida está prevista na 
lei complementar 173, que liberou 
um socorro financeiro para governos 
estaduais e prefeituras ajustarem suas 
contas durante a pandemia do novo 
coronavírus.

No último dia 2 de julho, porém, o 
Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Norte (TCE-RN) fez um 
alerta: a suspensão nos repasses só po-
de acontecer após a aprovação de uma 
lei específica na Câmara Municipal.

Além disso, os prefeitos podem 
refinanciar dívidas previdenciárias. 
De acordo com o TCE-RN, além da 
lei aprovada na Câmara Municipal, as 
prefeituras precisam comprovar que 
os recursos que seriam utilizados para 
pagar as contribuições previdenciá-
rias serão utilizados em medidas de 
enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus. Os gestores municipais 
também precisam demonstrar que as 
finanças estão realmente combalidas.

“A medida só deve ser adotada 
com fundamentada explicitação de 
elementos orçamentários e financeiros 
que evidenciem a inviabilidade de rea-
lização dos repasses pelo ente durante 
o período, bem como devem ser pon-
deradas as repercussões financeiras 
futuras decorrentes da suspensão e 
seu potencial impacto no equilíbrio do 
regime previdenciário”, aponta o TCE.

A possibilidade de suspensão dos 
pagamentos foi viabilizada pela lei 
complementar 173. São permitidas a 
suspensão de recolhimento patronal 
e de refinanciamento da dívida rela-
tivos ao período de 1º de março a 31 
de dezembro de 2020, sendo que, no 
caso do refinanciamento, está limita-
do a parcelamento firmados até 28 de 
maio de 2020.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Estado e municípios deixaram de 
repassar R$ 135 mi para previdência
DÉFICIT | Levantamento do Tribunal de Contas feito junto ao Governo do Estado e a 39 prefeituras potiguares aponta que, entre janeiro de 2018 e junho de 2019, Estado e municípios 
deixaram de repassar R$ 135 milhões para os regimes próprios de previdência. Em Natal, de acordo com o estudo, dos R$ 139,5 milhões, gestão municipal só passou R$ 66 milhões

Tribunal de Contas vai investigar situação nos municípios que não fizeram os repasses devidos

EDUARDO MAIA / ALRN

A deputada federal Natália 
Bonavides (PT-RN) enviou, junta-
mente com outros parlamentares 
do partido, requerimento ao Mi-
nistério da Justiça cobrando es-
clarecimentos do titular da pasta, 
André Mendonça, sobre a produ-
ção de um dossiê com informa-
ções pessoais de 579 servidores 
federais e estaduais, reconhecidos 
como integrantes do movimento 
antifascismo.

A ação sigilosa do Ministério 
foi denunciada pelo jornalista 
Rubens Valente, do Portal UOL. 
De acordo com a matéria, além de 
nome e endereço, o dossiê possui 
fotografias e monitoramento das 
redes sociais desses servidores.

Para Natália, o dossiê é instru-
mento de perseguição política. “É 
mais um sinal de que esse governo 
não tem compromisso nenhum 
com a democracia”, disse.

PERSEGUIÇÃO

DEPUTADA DO RN 
PEDE INFORMAÇÕES 
SOBRE DOSSIÊ DE 
SERVIDORES



4 | | QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2020 Política

EX-PRESIDENTE CRITICA 
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CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

RETIRADA TARDIA E PARCIAL
Três dias após a denúncia desta 

coluna, a OAB retirou parcialmente 
da transmissão do Facebook a 
logomarca da Qualicorp colada 
à imagem de ministros e demais 
convidados do seu “Congresso 
Digital Covid-19”. 

LEWANDOWSKI FEZ ANDAR
O ministro Lewandowski 

concedeu a liminar solicitada 
pelo advogado Marcus Vinícius 
Furtado Coelho contra ato de 
Dilma favorável ao Geap, da qual 
a Qualicorp se bene� ciou, mas 
encaminhou o processo ao relator, 
ministro Luiz Fux, desde fevereiro 
de 2014. Cumpriu o rito.

ESSES AMERICANOS...
Em Nova York, umas das 

regiões mais afetadas pelo covid 
no mundo, um dos hospitais de 
campanha para atender vítimas da 
pandemia custou US$52 milhões 
(R$269 milhões) e atendeu só a 79 
pacientes.

MANDOU BEM
Reserva moral da República, o 

ministro Marco Aurélio fez questão 

de decidir, mesmo no recesso, o 
pedido debochado da turma do 
deputado Rodrigo Maia para anular 
as provas apreendidas no mandado 
judicial cumprido no gabinete do 
deputado Paulinho da Força.

VANTAGEM DO LOCADOR
Segundo a assessoria da Funai, 

o contrato de aluguel de R$1 
milhão por mês da luxuosa sede da 
fundação, em Brasília, foi fechado 
em 2017, mas foi renovado em julho 
de 2019 por ser “mais vantajoso”.

LEGISLATIVO NA PANDEMIA
Segundo o Observatório 

do Legislativo Brasileiro (OLB), 
dos 540 projetos com regime de 
urgência no Congresso, entre 15 de 
março e 5 de julho (na pandemia), 
482 têm deputados como autores 
(90%). 

O AVANÇO DA CENSURA
A FGV/DAPP realiza nesta 

quinta (30) webinar sobre “como 
monitorar a discussão política 
nas redes sociais” na Argentina 
e no Brasil, onde já tramita um 
(perigoso) projeto sob pretexto de 
“combater fake news”.

Sempre rigoroso com gestores públicos que agem mal, o procurador 
do ministério público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas 
Furtado, � cou devendo punição severa e imediata do seu chefe de gabinete, 
que foi grosseiro com a ministra Ana Arraes, durante sessão virtual da Corte, 
nesta quarta (29). Apenas concordou que o auxiliar use a porta dos fundos, 
pedindo aposentadoria. Aliás, aposentadoria com vencimentos integrais é a 
“punição máxima” dessa turma.

OFENSA AO VIVO
Ana Arraes presidia a 

sessão e se confundiu com a 
posição de Lucas Furtado, cujo 
auxiliar xingou: “Ele não pediu 
vista, porra! Mulher louca.”

‘VAI SER O CAOS’
Achando pouco, o 

camarada segue: “Rapaz do 

céu! A ministra Ana Arraes vai 
ser o caos na presidência do 
TCU!”.

FUTURA PRESIDENTE
A ministra assumirá a 

presidência do tribunal em 
dezembro, em substituição ao 
atual ocupante do cargo, José 
Múcio Monteiro.

O ex-presidente nacional da OAB Reginaldo de Castro está entre os muitos 
indignados, e não se surpreendeu quando soube que o também ex-
presidente Marcus Vinícius Furtado Coelho, para ele “eminência parda” 

da Ordem, está entre os organizadores do 1º Congresso Digital Covid-19, em 
que a entidade expôs ministros de tribunais associando-os à logomarca do 
“patrocinador” Qualicorp, empresa fundada por Luiz Seripieri Júnior, preso na 
semana passada acusado de corrupção.  Reginaldo compara Marcus Vinícius 
a Richelieu, “não tem limites”. E alerta para a data da ação do colega que 
beneficiou a Qualicorp. A liminar de Marcus Vinícius foi ao STF quando Ricardo 
Lewandowski estava de plantão no recesso de janeiro de 2014, e a concedeu.  
Marcus Vinícius se esmerava em agrados. Nomeou “embaixador da OAB” 
na entidade de advogados em Londres um filho de Lewandowski. Reginaldo 
também critica a candidatura frustrada de Marcus Vinicius a ministro do STF: 
“Nunca na história da Ordem um presidente fez isso”.

PLANEJAMENTO | Comentário acontece na mesma semana em que o MDB Nacional anunciou sua saída do 
“Centrão”, bloco de partidos com atuação na Câmara dos Deputados comandado pelo deputado Arthur Lira

O deputado federal Walter Al-
ves, presidente do MDB no 
Rio Grande do Norte, disse 

nesta quarta-feira (29) que o objeti-
vo da legenda este ano é “manter a 
posição de maior partido do Estado, 
com candidaturas em todos os 167 
municípios, seja com prefeito, vice-
-prefeito ou vereadores”.

O comentário acontece na mes-
ma semana em que o MDB Nacional 
anunciou sua saída do “Centrão”, 
bloco de partidos com atuação na 
Câmara dos Deputados coman-
dado pelo deputado Arthur Lira 
(Progressistas-AL). Segundo Walter 
Alves, a decisão nacional não terá 
qualquer impacto sobre os rumos 
do partido no RN. “Com relação ao 
MDB-RN, não há mudanças. Nosso 
foco, este ano, é fortalecer o partido 
no Rio Grande do Norte”, a� rmou, 
ao Agora RN.

O� cialmente, líderes partidários 
a� rmaram que a saída do MDB – que 
desembarcou do Centrão junto com 
o DEM – foi natural. O bloco de par-
tidos, segundo eles, foi formado no 
ano passado com o único objetivo de 
conseguir mais assentos na Comis-
são Mista de Orçamento. “Esse bloco 
era para ter sido desfeito em março. 
Só não foi por conta da pandemia”, 
minimizou Arthur Lira.

Contudo, uma declaração do 
líder do DEM na Câmara, o deputa-
do Efraim Filho (PB), demonstrou 
que houve uma espécie de racha no 
grupo – alimentada principalmente 
após a aproximação do grupo com o 
presidente Jair Bolsonaro. O esforço 
de Arthur Lira para retirar a proposta 
de emenda à Constituição (PEC) que 

tornou o Fundeb permanente irritou 
os partidos que deixaram o bloco. “Is-
so foi bem simbólico e a gente enten-
deu que era hora, realmente, de par-
tir em linha própria”, disse Efraim.

Presidente nacional do MDB, o 
deputado Baleia Rossi (SP) a� rmou 
que o partido deixou o bloco para 
se tornar ainda mais independente. 
“Nós temos total independência. 
Então, não vamos a reboque de nin-
guém”, a� rmou, ao jornal O Estado 
de S. Paulo. “Não signi� ca uma rup-
tura. Pelo contrário, temos um bom 
diálogo com todos os partidos do 
centro. Mas eu fui eleito presidente 
nacional do MDB com essa posição 
de independência”, complementou, 
em entrevista à CNN Brasil.

Outro ponto que teria motivado 
as saídas de MDB e DEM é a dispu-
ta pela presidência da Câmara dos 
Deputados, em 2021. Cotado para 

o cargo, Arthur Lira é próximo do 
presidente Jair Bolsonaro e não tem 
o apoio do atual presidente, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que prefere como 
seu assessor algum quadro do DEM 
ou do MDB, como Baleia Rossi.

Walter Alves endossou o posicio-
namento nacional do partido e dis-
se que a saída do MDB do Centrão 
foi natural. “A presença do MDB no 
bloco majoritário era uma questão 
pontual, que tinha relação com a 
participação nas comissões da Câ-
mara. A saída desse bloco é natural”, 
a� rmou.

“Sobre a relação com o Planalto, 
o partido manteve e vai manter um 
posicionamento de independência. 
Sou favorável às pautas econômicas 
bené� cas ao País, voto a favor do 
que for importante para o País, mas 
o meu posicionamento é de indepen-
dência”, complementou.

Deputado federal Walter Alves afirmou que saída do Centrão não muda nada no Rio Grande do Norte

Foco do MDB é “manter posição de 
maior partido do RN”, afirma Walter

CLEIA VIANA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

O  presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), disse nesta quarta-feira 

(29) que deve colocar em votação 
em breve um projeto de lei que prevê 
uma quarentena para que juízes pos-
sam disputar eleições.

Segundo ele, a ideia é que a nova 
regra já valha para a próxima eleição 
presidencial, em 2022. A previsão foi 
dada após o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias To� oli, 
defender um prazo de oito anos para 
que um magistrado esteja apto a dis-
putar um cargo público após deixar 
a toga.

“Acho que o presidente To� oli 
está correto”, respondeu Maia ao ser 
questionado sobre o tema. “Já exis-
tem projetos tramitando na Casa e 

acho que essa matéria está sendo 
amadurecida e muito perto de se 
chegar a um entendimento de que 
as carreiras não podem ser utilizadas 
como trampolim”, disse.

Para o deputado, no entanto, 
a questão do prazo ainda não está 
de� nida. “Não discuto nem prazo, 
mas o presidente To� oli já conhece 
a política, trabalhou no Parlamento, 
é um grande presidente do STF. O 
Parlamento deve ouvir a proposta do 
presidente To� oli e decidir pelos oito 
anos, por seis anos, por quatro anos...
aí é uma decisão do Senado”, a� rmou 
Maia, que prevê votar a medida no 
segundo semestre deste ano.

“Muita gente quis votar no pri-
meiro trimestre, mas com a pande-
mia acabou atrasando.”

Maia diz que quarentena para
juízes deve valer já para 2022

ELEIÇÕES

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM)

DIDA SAMPAIO / ESTADÃO



O Sicoob Rio Grande do Norte 
realiza nesta quinta-feira (30), 
de forma remota pelo aplica-

tivo Moob, sua primeira assembleia 
do ano na qual vai distribuir R$ 2,8 
milhões de dividendos a seus coope-
rados. 

A primeira chamada para a as-
sembleia será às 7 horas, a segunda às 
8 horas e a terceira às 9 horas, quando 
será feita uma prestação de contas do 
exercício de 2019 e se definirá a forma 
de rateio desses dividendos ansiosa-
mente aguardados pelos cooperados. 

Para o presidente do Sicoob Rio 
Grande do Norte, Manoel Santa Ro-
sa, é um momento especial para os 
cooperados, que sentem na prática 
as vantagens do cooperativismo em 

comparação com os modelos tradi-
cionais do sistema financeiro. 

“É quando o nosso relacionamen-
to com os cooperados, que são muito 
mais do que simples clientes para 
nós, reverbera em algo positivo para 
todos, robustecendo uma relação 
que se pretende profícua, duradoura 

e que gere prosperidade às pessoas 
e seus empreendimentos”, resume 
Santa Rosa. 

Com R$ 173 milhões de ativo e 7,6 
mil associados no RN no fechamen-
to de 2019, um crescimento de 8%, 
o Sicoob RN chega à sua assembleia 
transbordando energia.

“Administrando depósitos de R$ 
74 milhões e uma carteira de crédito 
de R$ 139 milhões, o que corresponde 
a um resultado bruto de R$ 5,4 mi-
lhões de reais - crescimento de 10% -, 
distribuir R$ 2,8 milhões aos associa-
dos é apenas uma das consequências 
de um trabalho para lá de exitoso”, 
diz Manoel Santa Rosa. 

Não poderia ser diferente. Afinal, 
o Sicoob Rio Grande do Norte é um 
dos cases de sucesso do cooperativis-
mo de crédito no País, funcionando 
a pleno valor na Zona Norte, no sho-
pping Partage; em Nova Parnamirim, 
na Avenida Abel Cabral; sem falar da 
primeira sede instalada no Centro de 
Convivência da UFRN e a do Portugal 
Center, na Avenida Senador Salgado 
Filho, ambas passando por reformas 

para gerar mais conforto e comodi-
dade aos sócios.

A sede localizada na UFRN, on-
de tudo começou, também passa 
por obras para atender melhor os 
cooperados, em meio a uma grande 
campanha de incentivo a aplicações 
no Sicoob.

“Com as taxas mais atrativas em 
relação aos bancos tradicionais, o 
cooperativismo de crédito é o futuro 
para empresas de todos os tama-
nhos que agora, mais do que nunca, 
com a pandemia do novo corona-
vírus, precisarão de todo o apoio e 
parceria para crescer”, lembra Ma-
noel Santa Rosa. 

Ainda no ano passado, o Sicoob 
Rio Grande do Norte o anunciou sua 
chegada a Zona Norte, e agora, em 
plena pandemia, abriu suas portas 
na Avenida Abel Cabral, reiterando 
o compromisso de ser a cooperativa 
financeira mais próxima de toda a 
região metropolitana. 

Com todos os produtos de um 
banco tradicional, como as opera-
ções de cartões de crédito, boletos 

bancários, seguros, máquina própria 
(Sipag) e demais serviços e produ-
tos financeiros, o Sicoob consegue 
alinhar entre o modelo presencial, 
próximo, atencioso, humano, e o mo-
delo de plataforma on line, com seus 
produtos e serviços operados digital 
e remotamente com tecnologia que 
não deixa a desejar a qualquer dos 
grandes bancos. Inclusive muito pre-
miada.

Assim, o Sicoob Rio Grande do 
Norte, na contramão dos grandes 
bancos tradicionais, alia expansão 
para ficar mais próximo de seus só-
cios e seus empreendimentos, tecno-
logia de ponta para suprir as neces-
sidades e desafios de nosso tempo 
e resultados positivos distribuídos 
entre seus sócios. 

Ou, como definiu Manoel Santa 
Rosa na ocasião, um sinal inequívoco 
de que o cooperativismo financeiro 
é a democratização dos resultados 
financeiros não só entre seus sócios, 
mas entre toda a economia norte-rio-
-grandense. São recursos que ficam 
nesta comunidade.
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SICOOB / REPRODUÇÃO

Sicoob Rio Grande do Norte distribui 
R$ 2,8 milhões em dividendos hoje
COOPERATIVISMO | Sistema vai 
apresentar aos seus
cooperados no Rio Grande do 
Norte prestação de contas do
exercício de 2019 e definirá a 
forma de rateio dos recursos

Presidente do Sicoob RN, Manoel Santa Rosa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 041/2020, com o 
objetivo de AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL E MOTORIZADO PARA SUBSIDIAR AÇÕES E 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão 
pública dar-se-á no dia 05/08/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 29/07/2020. 

Francisco de Assis da Silva. 
Pregoeiro/PMM. 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO BOLIVEL LTDA, CNPJ 07.355.441/0001-55, torna público recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Renovação de Licença de Operação 
nº 2020-149024/TEC/RLO-0125, com validade até 28/07/2026, para um posto revendedor de combustíveis, 
localizado na Rua Manoel Alexandre, nº 933, Bairro Princ. do Oeste, Pau dos Ferros/RN, CEP: 59.900-000.

BISMARCK MAGNUS DA SILVA
 Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO JP PAU DOS FERROS LTDA ME inscrito sobre CNPJ 28.133.036/0001-62 torna público que requer 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da 
Licença de Operação para um Posto de abastecimento de Combustíveis Líquidos com capacidade para 40 m³ 
localizado na Rua Egídio Chagas do Nascimento 851 centro – Rafael Fernandes 57 – RN.

Francisco Praxedes Junior
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO MUNDO NOVO EIRELI, CNPJ 08.684.029/0001-41, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Renovação da 
Licença de Operação nº 2020-152026/TEC/RLO-0653, com validade até 22/09/2026, para um posto revendedor de 
combustíveis, localizado a Rua Princesa Isabel, 127, Centro, Doutor Severiano/RN, CEP: 59.910-000.

BISMARCK MAGNUS DA SILVA
PROPRIETÁRIO

O juiz Mário Azevedo Jambo, da 
2ª Vara Federal do Rio Gran-
de do Norte, mandou o “Blog 

do BG” apagar três publicações que 
faziam críticas ao procurador da Re-
pública Fernando Rocha. As matérias, 
que entraram no ar no dia 18 de julho e 
logo ganharam repercussão nas redes 
sociais, acusavam o membro do Minis-
tério Público Federal de incoerência. A 
decisão se estende às redes sociais do 
editor do blog, Bruno Giovanni.

Vídeos obtidos pelo blog mostra-
vam Fernando Rocha em uma acade-
mia de ginástica poucos dias depois de 
os estabelecimentos serem reabertos 
em Natal. O procurador foi criticado 
porque, antes de ser flagrado na aca-
demia, vinha defendendo a manu-
tenção do fechamento das atividades 
econômicas na cidade como medida 
de prevenção do novo coronavírus.

Logo após a divulgação do vídeo e 
das matérias no “Blog do BG”, o grupo 
de trabalho do Ministério Público do 
qual Fernando Rocha fazia parte – pa-
ra elaborar ações de enfrentamento da 
pandemia no Rio Grande do Norte – 
divulgou uma nota informando que o 
procurador pediu desculpas pelo com-
portamento “pessoal e isolado” e que 
ele deixaria o grupo por causa disso.

Na queixa apresentada à Justiça, 
Fernando Rocha acusou o blog de ata-
car a sua honra e pediu que as matérias 
fossem retiradas do ar e que o site fosse 
proibido de voltar a fazer publicações 
semelhantes. Apenas a primeira par-
te do pedido foi atendida pelo juiz. A 
segunda, na avaliação do magistrado, 
configuraria “censura prévia”, o que 
não é permitido pela Constituição.

“O teor de cada uma delas (pu-
blicações) parece transbordar do 
democrático e precioso direito cons-
titucional à liberdade de expressão 
e de crítica ao trabalho e atuação do 
Procurador da República, ingressando 
no indesejado âmbito de agressões e 
ofensas pessoais”, escreveu o juiz.

Apesar de mandar o blog apagar 
as publicações, Mário Jambo argu-
mentou que a medida decretada não 
era censura nem ataque ao princípio 
de liberdade de expressão. “Tais di-
reitos, apesar de constarem no texto 
constitucional, não são absolutos, en-
contrando limites em outros direitos 
e garantias constitucionais, como o 
direito à dignidade, à privacidade, à 
intimidade, à honra e à imagem das 
pessoas”, afirmou.

Ainda segundo o magistrado, ex-
pressões e adjetivações usadas pelo 
blog para criticar Fernando Rocha – 
ligando a pessoa ao cargo público que 
ocupa – “apresentam, em tese, poten-
cialidade lesiva suficiente para ofender 
a honra e a reputação do querelante 

(procurador)”.

CRÍTICAS À CENSURA
Assim que foi publicada, a decisão 

do juiz federal gerou reações de jorna-
listas e de entidades, que classificaram 
a medida como “censura”.

Em nota, o editor do “Blog do 
BG”, Bruno Giovanni, informou que 
as matérias foram retiradas do ar. Ele, 
porém, contestou a decisão e afirmou 
que, ao procurar a Justiça para que as 
publicações fossem apagadas, Fernan-
do Rocha fez “ilações” e atentou contra 
a liberdade de expressão.

“O senhor procurador chega a co-
meter o exagero de afirmar que ‘sequer 
se sente seguro para sair de casa’ de-
pois de situação supostamente criada 
por este comunicador. Acontece que a 
situação não foi criada por mim, mas 
pelo próprio procurador, que inclusive 
reconheceu a incoerência em frequen-
tar a academia”, escreveu Bruno Gio-
vanni, em artigo no seu blog, negando 
ainda qualquer perseguição a Fernan-
do Rocha.

O Sindicato dos Jornalistas do Rio 
Grande do Norte (Sindjorn) se solida-
rizou com Bruno Giovanni e afirmou 
que, sem liberdade de expressão, “é 
impossível viver num estado democrá-
tico de direito”.

“E o pior, censura essa pedida por 
um membro do Ministério Público, 
entidade que, por vezes, é acusada de 
‘noticiar’ e ‘agredir’ a honra de tercei-
ros (...)”, escreveu o sindicato.

Jornalista profissional com mais 
de 50 anos de atuação, o professor 
aposentado de Comunicação da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) Cassiano Arruda Câma-
ra disse que a decisão de Mário Jambo 
é “inaceitável”.

“A Constituição que não permite a 
censura prévia também não autoriza 
ninguém a censurar a posteriori ne-
nhum meio de comunicação. Quem 

assim agir termina se igualando a 
quem, por ventura, cometeu um cri-
me capitulado na lei de imprensa. Não 
existe cobertura legal para a prática da 
censura”, escreveu Cassiano, no blog 
“Território Livre”.

Diretor-presidente do Grupo Ago-
ra RN, o jornalista Alex Viana disse que 
a decisão representa um “retrocesso”.

“Sem negar o direito do procura-
dor se defender de eventuais exage-
ros da crítica, se fosse o caso, o que 
se tem é uma decisão judicial cen-
surando uma opinião cujo direito é 
assegurado pela Constituição. A meu 
ver, está clara a censura, o que é abo-
minável sob todos os aspectos possí-
veis. Talvez fosse o caso de o procura-
dor pleitear um direito de resposta, e 
olhe lá se caberia, visto que no nosso 
país, até onde se sabe, é livre a mani-
festação do pensamento e a expres-
são de opinião. A censura é grave e 
representa um retrocesso, na medida 
em que vivemos numa democracia 
teoricamente plena”, afirma.

Diretor-executivo do jornal Tribu-
na do Norte, o jornalista Daniel Cabral 
também comentou: “Quando a im-
prensa é atacada, coloca-se mordaça 
contra quem põe à luz o abscôndito, 
inclusive a soberba”.

O jornalista Dinarte Assunção, 
editor do “Blog do Dina” e comenta-
rista da 96 FM, pediu um pronuncia-
mento do Ministério Público Federal. 
“A decisão (...) deve ser repudiada e nos 
empurra para uma pergunta que se 
impõe: o @MPF_PRRN concorda que 
sua imagem seja arrastada para essa 
trama? Precisa dizer se sim ou se não”, 
escreveu, pelo Twitter.

Advogado e jornalista, Gustavo 
Negreiros afirmou que a decisão é “a 
mais absurda da história do RN”. “A 
decisão (...) é (...) reflexo das piruetas 
jurídicas cometidas pelo STF. Podar 
a liberdade de expressão é rasgar a 
Constituição”, escreveu, em seu blog.

Juiz manda blog do RN 
apagar críticas a procurador 
e é criticado por “censura”
ATAQUE À LIBERDADE DE EXPRESSÃO | Fernando Rocha acusou “Blog do BG” de atacar a sua honra e pediu 
que matérias fossem retiradas do ar e que o site fosse proibido de voltar a fazer publicações semelhantes

Procurador da República Fernando Rocha

O Banco Central anunciou 
nesta quarta-feira (29) que lança-
rá cédulas de R$ 200 no Brasil. A 
nova cédula terá como persona-
gem o lobo-guará. A previsão é de 
que a nota entre em circulação a 
partir do fim de agosto.

A previsão é que sejam im-
pressas 450 milhões das novas 
cédulas em 2020, o equivalente 
a R$ 90 bilhões. O Banco Central 
gastará R$ 113,8 milhões a mais 
do que o previsto no orçamento 
anual para a produção das novas 
notas e para a impressão de mais 
170 milhões de cédulas de R$ 100.

As imagens da cédula só serão 
divulgadas em agosto, por ques-
tões de segurança.

O Governo Federal decidiu 
reabrir parcialmente as fronteiras 
aéreas para estrangeiros.

No início do mês, o governo 
havia prorrogado até o fim de 
julho restrição para a entrada de 
estrangeiros, de qualquer nacio-
nalidade, no País. A medida aten-
dia recomendação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e incluía as fronteiras 
terrestres e aquaviárias, que agora 
devem permanecer fechadas.

A decisão do governo ocorre 
no momento em que o Brasil re-
gistra quase 90 mil mortes decor-
rentes do novo coronavírus e mais 
de 2,5 milhões de infectados pela 
doença.

DINHEIRO MENOS RESTRIÇÕES

BRASIL VAI TER 
CÉDULA DE R$ 200 A 
PARTIR DE AGOSTO

GOVERNO DECIDE 
REABRIR FRONTEIRAS 
AÉREAS DO PAÍS

Editor do “Blog do BG”, Bruno Giovanni

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN YOUTUBE / REPRODUÇÃO
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DADOS |  Rio Grande do Norte contabiliza 49.051 casos confirmados da doença causada pelo novo 
coronavírus, segundo a Sesap; Brasil registrou 1.595 novas mortes pela doença nas últimas 24 horas

O Rio Grande do Norte contabi-
liza 1.735 óbitos por Covid-19 
e 49.051 casos con� rmados 

da doença causada pelo novo coro-
navírus, segundo a atualização da 
Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap) desta quarta-feira (29). 

A Sesap também contabiliza 
61.200 casos suspeitos da doença 
e outros 77.647 casos descartados. 
Há 186 mortes em investigação. O 
número de pessoas internadas no 
Rio Grande do Norte está em 478. 
Deste total, 238 estão em leitos crí-
ticos e 230 em leitos clínicos. São 29 
pacientes na � la de regulação, dos 
quais, 3 estão à espera de leitos crí-
ticos, 9 aguardam leitos clínicos e 17 
esperam transporte sanitário. 

Além disso, o boletim de ocupa-
ç ã o de leitos da rede de urgê ncia e 
rmergência da Secretaria Municipal 
de Saúde de Natal (SMS), publicado 
nesta quarta, mostra uma ocupaç ã o 
de 38% dos vagas destinadas aos pa-
cientes com Covid-19 na capital do 
Estado.

O Brasil registrou 1.595 novas 
mortes por covid-19 nas últimas 24 
horas, elevando o total de óbitos pe-
la doença a 90.134, segundo dados 
divulgados nesta quarta, pelo Minis-
tério da Saúde. 

Ao longo das últimas 24 horas, 
segundo os dados do Ministério 
da Sáude, o País registrou mais um 
recorde diário de novos casos de 
covid-19, foram 69.074 em 24 horas, 

superando os 67.860 contabilizados 
no último dia 22 de julho.

Com isso, o número total de ca-
sos no País superou a marca de 2,5 
milhões e atingiu 2.552.265. Desse 
total, 1.787.419 (70,0%) correspon-
dem aos recuperados e 675.712 
(26,5%) ainda em acompanhamen-
to, segundo o Ministério da Saúde.

O dado do ministério não signi-
� ca que todas as mortes ocorreram 
nas últimas 24h. Os casos, no entan-
to, estavam em investigação e foram 
con� rmados neste período. Há ain-
da cerca de 3.684 mortes em investi-
gação. Os números divulgados nesta 
quinta, por exemplo, incluem a 
atualização feita pelo Estado de São 

Paulo, que ontem relatou di� culda-
des para exportar a base de dados a 
tempo de atualizar o painel nacio-
nal. Na quarta também a Secretaria 
Estadual de Saúde do Pará veri� cou 
algumas inconsistências na base e 
corrigiu duplicidades.

Com base na divulgação de hoje, 
o Estado de São Paulo tem um total 
de 514.197 casos de covid-19 e 22.389 
mortes. O Ceará segue em segundo 
lugar, com 169.072 casos da doença 
e 7.643 óbitos. Em seguida, o Rio de 
Janeiro tem 161.647 con� rmações 
do novo coronavírus e 13.198 mor-
tes. O Estado do Pará aparece em 
quinta posição, com 151.849 casos e 
5.694 mortes.

Rio Grande do Norte tem 478 pessoas internadas em decorrência de sintomas da Covid-19

Brasil passa das 90 mil mortes pela 
Covid-19; RN registra 1.735 óbitos 

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião Extraordinário. 
Solicitante: a Sra. SOFIA CACCAVO, argentina, solteira, desenhista gráfica, portadora do CPF/MF n° 718.598.994-98, 
portadora da cédula de Identidade RNE n° G466427-1, residente e domiciliada no Largo Barra de Tibau, n°55, Centro, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59.054-630. Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Três Poderes, n°96, Centro, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 137,37m²(cento e trinta e sete metros e trinta e sete decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto 
a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0201.014.04.0259.0000.3 e sequencial número 
1.000980.9, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- 
Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: Sirgas 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: N= 9.315.623,11 e E= 268.444.45, 
seguindo com distância de 5,48 m e azimute de 124°18'14" chega-se ao vértice V2, seguindo com distância de 0,38 m e 
azimute de 120°21'17", chega-se ao vértice V3; Confrontando nesses trechos com a Avenida Três Poderes. Seguindo com 
distância de 14,05 m e azimute de 214°57'36", chega-se ao vértice V4, seguindo com distância de 9,75 m e azimute de 
215°30'30", chega-se ao vértice V5; Confrontando nesses trechos com a Carlos Antônio Filgueira Ferreira. Seguindo com 
distância de 5,78 m e azimute de 304°23'45", chega-se ao vértice V6; Confrontando nesse trecho com Antônio Modesto de 
Barros e Gilberto Severino Bezerra. Seguindo com distância de 9,92 m e azimute de 35°45'04", chega-se ao vértice V7, 
seguindo com distância de 13,85 m e azimute de 34°29'10", chega-se ao vértice inicial V1, confrontando nesse trecho com a 
Luciely Maria de Lucas, totalizando uma área de 137,37 m² e um perímetro de 59,20 m. O imóvel em questão, se encontra 
dentro de uma área maior, conforme Registro n° 02, do antigo Livro 03 de Transcrição das Transmissões, em nome de 
Severino Cecílio da Cunha.  O valor atribuído a este imóvel é R$ 110.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam Antonio Modesto de Barros, Gilberto Severino Bezerra, 
Luciely Maria de Lucas, Carlos Antonio Filgueira Ferreira, Severino Cecílio da Cunha e/ou Herdeiros, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 30.07.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

 

 
EDITAL ELEITORAL Nº 01 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio de sua presidente SILVIA 
HELENA DOS SANTOS GOMES, CONVOCA a Assembleia Geral dos profissionais de Enfermagem para as eleições 
que ocorrerão nos dias 08 (oito) e 09 (nove) de novembro de 2020 (Resolução Cofen nº 642/2020), por meio da 
rede mundial de computadores – internet – em sítio eletrônicos específicos que serão divulgados em momento 
oportuno (Resolução Cofen nº 428/2012), iniciando às 08h00min do dia 08 de novembro de 2020, com duração de 
vinte e quatro horas para acesso e votação de qualquer parte do país ou do exterior (Art. 3º da Resolução Cofen nº 
612/2019), e terminando as 08h00min do dia 09 de novembro de 2020, para eleição e composição do plenário desse 
Conselho Regional de Enfermagem, que é constituído de 5 (cinco) membros efetivos, 5 (cinco) membros suplentes 
do quadro I (enfermeiros), 4 (quatro) membros efetivos e 4 (quatro) membros suplentes do Quadro II e III (técnicos 
e auxiliares de enfermagem), números de membros que deverão compor as chapas pretendentes e eleitos para 
cumprirem o mandato referente ao triênio de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023. A Comissão Eleitoral 
instituída pela Portaria nº 024 de 04 de março de 2020, publicada no D.O.U, Ano LXI nº 51 do dia 16 de março de 
2020, pág. 76 seção 2, estará no exercício de suas atribuições conforme o Código Eleitoral (Resolução Cofen nº 612 
de 31 de julho de 2019) recebendo os pedidos de inscrição e registro de chapas, a partir de 31 de julho de 2020, 
data inicial da contagem do prazo previsto (Art.5º º§1º III, da Resolução Cofen 612/2019), até o dia 19 de agosto de 
2020, das 08h00min às 17h00min, através de protocolo presencial a ser realizado na secretaria do gabinete da 
presidência, situada na Sede Administrativa do Coren/RN, localizada na Avenida Romualdo Galvão nº 558, Barro 
Vermelho, na cidade de Natal/RN, CEP 59.022-100. Os pedidos de inscrição e registros de chapas devem atender 
aos requisitos e condições previstas no Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem (Resolução Cofen nº 
612/2019) disponível na íntegra nos sites www.coren.rn.gov.br e www.portalcofen.gov.br. 

Natal (RN), 30 de julho de 2020. 
 
 
 

 

 

 

 

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com escritório 
à Rua Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo 

Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário 
SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento parti cular de 23/07/2012, no qual 
fi gura como Fiduciante JOSÉ JORGE BARBOSA, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 17.199.977 SSP/SP, CPF nº 
056.449.538-74, residente e domiciliado à Rua Presidente Leão Veloso, 799, Alecrim, Natal/RN, levará a PÚBLICO 
LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, arti go 27 e parágrafos, no dia 18 de agosto de 2020, às 10:00 horas, 
exclusivamente online através do site www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 338.807,06, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor 
Fiduciário, consti tuído um prédio residencial situado na Rua Presidente Leão Veloso, o qual tomou ofi cialmente 
o nº 799, no bairro do Alecrim, zona urbana de Natal, com 70,00m² de área construída em alvenaria de ti jolos, 
cobertura em telha colonial, fachada com um portão de ferro, composto de terraço, estar, banheiro social, três 
dormitórios, copa/cozinha e área de serviço, pintado nas paredes em ti nta hidracor e as esquadrias com ti nta a óleo, 
com instalações elétrica, hidráulica, sanitária (fossa). Imóvel objeto da matrícula nº 1.418 do 6º Ofí cio de Notas-2ª 
CRI- Natal/RN. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 19 de agosto de 2020, no mesmo horário e site, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 233.409,52. A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total 
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 8-BR-0055-RN, localizado no campo de 
produção de Upanema, no município de Upanema-RN. 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 7-SAB-0005-RN, localizado no campo de 
produção de Sabiá, no município Assú-RN. 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 7-BE-0024-RN, localizado no campo de 
produção de Boa Esperança, no município de Felipe Guerra-RN. 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 7-CAC-0030-RN, localizado no campo de 
produção de Cachoeirinha, no município de Governador Dix-Sept Rosado /RN. 
Renovação de Licença Simplificada para acesso ao poço petrolífero de código 3-LPX-0017D-RN,  
localizado no campo de produção de Leste de Poço Xavier, no município de Felipe Guerra-RN. 
Renovação Licença de Operação para o Óleoduto / Gasoduto / Vaporduto de código UPN / ET-B -10&quot. Localizada 
no Campo de Produção de Upanema, no município de Upanema/RN. 
Licença de Operação para 2 poços produtores de petróleo de códigos 7-UPN-0013-RN e 7-UPN-0034-RN, localizados no 
Polo RFQ, no campo de Produção de Upanema, no município de Upanema/RN.  

 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 
DE RUA OCUPA TERRENO EMBAIXO 
DO VIADUTO DO BALDO

Diversas moradias improvisadas estão 
situadas debaixo do Viaduto do Baldo, 
na Cidade Alta, na Zona Leste de Natal. 
O contingente populacional cresceu 
exponencialmente nos últimos dias. Segundo 
dados da Secretaria Municipal de Trabalho 

e Assistência Social (Semtas), as pessoas 
identificadas embaixo do viaduto, em sua 
maioria são acompanhadas pelo Centro de 
Referência para Pessoas em Situação de Rua 
(Centro Pop) e têm acesso à alimentação, 
banho, material de higiene, documentação 
civil e são encaminhados para outras políticas 
públicas, principalmente a política de 
habitação que é executada pela SEHARPE, 
que dá acesso à inscrição no Programa 
Minha Casa Minha Vida.

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira (29) a medida provi-
sória que autoriza a União a re-
passar até R$ 16 bilhões a Estados, 
Distrito Federal e municípios para 
tentar repor perdas de arrecada-
ção, provocadas pela pandemia 
do novo coronavírus.

O texto foi editado pelo go-
verno em abril deste ano, quando 
entrou em vigência. No entanto, 
a medida precisava ser aprovada 
pelo Congresso até esta quinta-
-feira (30), para não perder valida-
de. A proposta, já aprovada pela 
Câmara dos Deputados, segue 
para a sanção presidencial.

Os recursos são repassados 
por meio dos fundos de participa-
ção dos Estados (FPE) e dos mu-
nicípios (FPM), que, na pandemia, 
foram prejudicados pela queda na 
arrecadação de tributos federais 
que os irrigam.

FINANÇAS

SENADO APROVA MP 
PARA REPASSE DE 
ATÉ R$ 16 BILHÕES A 
ESTADOS E MUNICÍPIOS
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

JALMIR OLIVEIRA

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), decidiu suspender o re-
torno às aulas nas escolas par-

ticulares previsto para acontecer em 
10 de agosto. A decisão também adia 
a retomada da rede pública municipal, 
que aconteceria em 14 de setembro. A 
decisão foi revista após forte pressão 
de gestores instituições de ensino e de 
pais de alunos, que se posicionaram de 
forma contrária à medida.

A reabertura das escolas particula-
res foi anunciada na última segunda-
-feira (27). A medida foi tomada com 
base nas quedas dos índices de contá-
gio da Covid-19 e da ocupação hospi-
talar na cidade. Segundo o boletim de 
taxa de internação da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Natal (SMS) desta 
quarta-feira (29), os leitos para pacien-
tes infectados com o novo coronavírus 
tinham 38% de ocupação.

De início, segundo o prefeito Álvaro 
Dias, a rede particular poderia reiniciar 
atividades a partir do próximo dia 10 de 
agosto. Já o sistema público de ensino 
do Município, no dia 14 de setembro. A 
medida contou com o parecer favorá-
vel do comitê científico municipal de 
enfrentamento à Covid-19 - colegiado 
que tem norteado as medidas tomadas 
pela gestão municipal. 

O prefeito avaliava que era chegada 
a hora da reabertura das escolas priva-
das na cidade. “Como todas as outras 
medidas que adotamos, essa foi mais 
uma a seguir critérios técnicos e acon-
tece em um momento de forte desace-
leração do coronavírus em Natal. Aliás, 
a capital potiguar lidera esse cenário 
entre as capitais brasileiras, de acordo 
com levantamento feito pelo consórcio 
dos maiores órgãos de imprensa do pa-
ís. Portanto, é mais do que necessária 
a retomada das aulas, seguindo todas 
as recomendações de segurança, com 
as escolas se preparando e tomando os 
devidos cuidados”, disse.

No entanto, após fortes críticas 
nas redes sociais, bem como a falta de 
consenso das próprias instituições de 
ensino em retomar as aulas no dia pro-
posto pela prefeitura municipal, Álvaro 
Dias decidiu por suspender a data de 
reabertura das salas de aula nas esco-
las particulares da capital.

“Em razão de solicitações que re-
cebeu durante todo o dia de pais, pro-
fessores e gestores preocupados com 
as possíveis consequências que a volta 
às aulas poderia ocasionar na saúde 
dos seus filhos e alunos, embora tenha 
tido um posicionamento, com base em 
dados estatísticos e epidemiológicos, 
a princípio favorável do comitê cientí-
fico municipal, o prefeito Álvaro Dias, 
sensível aos apelos lhe foram dirigidos, 
decidiu postergar a definição da da-
ta de retorno das aulas presenciais”, 

detalhou publicada pela prefeitura do 
Natal.

Mesmo antes da suspensão pa-
ra o retorno das aulas presenciais 
prevista para o dia 10 de agosto,  
boa parte das instituições de en-
sino particulares da capital tinha 
definido por não acatar a retoma-
da das atividades.  Segundo o pre-
sidente do Sindicato das Escolas 
Particulares de Natal, Alexandre 
Marinho, as instituições de ensino 
da cidade estão prontas, mas ainda 
precisa definir o protocolo sanitá-
rio e as medidas de segurança para 
a comunidade escolar. “Estamos 
há 132 dias sem aulas. A gente 
sente que há uma diminuição dos 
casos [Covid-19] e, com isso, uma 
redução no número de leitos ocu-
pados em hospitais. Abriu comér-
cio, abriu restaurante, abriu sho-
pping, mas as escolas ficaram por 
último. Todas as unidades terão 
a responsabilidade e os cuidados 
com as crianças e adolescentes”, 
disse ele, em entrevista à TV. Em 
Natal, as aulas foram suspensas em 
18 de março.

O Agora RN procurou a di-
reção de escolas da capital para 
saber qual seria o posicionamento 
caso a retomada acontecesse no 
dia 10 de agosto. Das instituições 
ouvidas, apenas o colégio CEI da 

Prefeito suspende retorno às aulas 
em Natal a partir do dia 10 de agosto
EDUCAÇÃO | Prefeitura do Natal decide por revogar autorização das aulas presenciais para as instituições privadas de ensino na capital potiguar prevista para acontecer no dia 10 de 
agosto, após pressão popular e de gestores de escolas; Governo do Estado também define prorrogar o reinício das aulas da rede estadual previsto inicialmente para 14 de agosto

Prefeitura ainda não definiu quando será publicado o novo decreto municipal com a data de reinício das aulas presenciais para escolas privadas 

FÁTIMA VAI 
PRORROGAR SUSPENSÃO 
DE AULAS PRESENCIAIS 
DA REDE ESTADUAL

ESCOLAS PARTICULARES 
DE NATAL NÃO VOLTARIAM 
NA DATA PREVISTA PELA 
PREFEITURA

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), de-
cidiu nesta quarta-feira (29) adiar a 
retomada das atividades das aulas 
presenciais prevista para acontecer 
no dia 17 de agosto. A nova previsão 
de retorno dos alunos das redes pú-
blica e privada às salas de aula, se-
gundo a governadora, será definida 
pelo Comitê Científico Estadual de 
Enfrentamento à Covid-19.

“Nós temos de ter muito cuida-
do com o contágio. O comitê seto-
rial da educação vai se reunir para 
discutir o calendário de retorno das 
atividades escolares. Mas a data do 
dia 17 não será mantida. A decisão 
foi a de prorrogar o retorno das 
aulas presenciais no Rio Grande do 
Norte”, disse a governadora Fátima 
Bezerra, durante a coletiva de im-
prensa sobre o boletim diário da si-
tuação epidemiológica da Covid-19 
no Estado.

A previsão de retomada das 
atividades educacionais foi anun-
ciada pela Secretaria Estadual de 
Educação e Cultura (Seec) no início 
do mês. No entanto, após críticas de 
entidades ligadas aos trabalhado-
res em educação, o Governo do Es-
tado decidiu prorrogar a suspensão 
das aulas. No Rio Grande do Norte, 
as escolas – públicas e privadas – 
estão com as portas fechadas desde 
o dia 18 de março.

O anúncio da governadora 
também ocorre um dia após a 
Prefeitura do Natal divulgar as da-
tas para a retomada das aulas em 
instituições privadas de ensino e 
das escolas da rede municipal. No 
entanto, após pressão popular, a 
prefeitura decidiu por suspender a 
retomada  

“Eu acho precipitado [retorno 
das aulas em Natal]. Não é um seg-
mento qualquer; representa cerca 
de 30% da população. A pandemia 
foi vencida? Não foi. O coronavírus 
continua por aí. Por isso, ainda se 
faz necessário o isolamento e o 
distanciamento”, disse Fátima Be-
zerra.  

Ainda de acordo com ela, a re-
tomada das atividades escolares no 
Estado será definida por critérios 
científicos. Ao Agora RN, a Secre-
taria Estadual de Educação revelou 
que a nova data para as aulas ainda 
será definida. “Mas não será antes 
de setembro, respeitando o enten-
dimento do comitê científico”, en-
cerrou a pasta.

Romualdo Galvão sinalizou pelo 
retorno. Segundo a assessoria de 
imprensa da  escola, as turmas se-
rão divididas para alternar as aulas 
presenciais. Ou seja, uma parte fica 
remota enquanto outra parte es-

tará presencial. De início, as aulas 
serão retomadas na educação in-
fantil. Os demais níveis ainda terão 
datas definidas para o retorno. 

O diretor acadêmico do Colé-
gio Porto, André Cury, disse que 
aguarda a publicação oficial do de-
creto municipal autorizando o re-
torno para decidir, com base em in-
formações mais precisas, o reinício 
do calendário escolar. “Enquanto 
aguarda os documentos oficiais, o 
colégio tem se preparado pedago-
gicamente e sanitariamente para o 
retorno. Estamos estudando proto-
colos internacionais, do Ministério 
da Educação e de outros estados 
que já se organizaram com relação 
a essas medidas sanitárias”, disse.

Ainda segundo ele, a insti-
tuição de ensino tem promovido 
mudanças estruturais para a se-
gurança biossanitária de toda a 
comunidade escolar. “O Colégio 
Porto está se preparando de ma-
neira eficiente, com a demarca-
ção do piso para que aluno possa 
manter o distanciamento social 
adequado, distribuição dos lugares 
onde os alunos poderão sentar nas 
salas de aula, o uso obrigatório de 
máscaras, aferição de temperatura, 
local para higienização dos calça-
dos, distribuição de álcool gel em 
vários lugares da escola. Ficaremos 
sempre muito atentos a todos es-
ses procedimentos e à fiscalização 
dessas medidas”, reforçou.

Os colégios Salesiano e Con-
temporâneo também sinalizaram 
que não iriam seguir a data pro-
posta de 10 de agosto. Os diretores 
informaram que o assunto será dis-
cutido ao longo dos próximos dias.

132

18 de março

dias sem aulas em Natal

As aulas foram suspensas nas 
escolas do Rio Grande do Norte 

no dia

NÚMEROS

Eu acho precipitado [retorno 
das aulas em Natal]. Não 
é um segmento qualquer; 
representa cerca de 30% da 
população. A pandemia foi 
vencida? Não foi.”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA
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MARCELO HOLLANDA

Quem mora no Rio Grande do 
Norte e comprou qualquer 
produto em São Paulo ou no 

Rio pela internet recentemente, pode 
esperar sentado.

Durante a pandemia do coronaví-
rus, um número crescente de consu-
midores vem amargando atrasos de 
mais de um mês em suas encomendas, 
fazendo com que muitas plataformas 
de venda pela internet enviem para o 
Nordeste produtos com preço atrati-
vos, mas prazos de entrega superiores 
a três meses.  É o caso de Roberto, estu-
dante universitário, que encomendou 
um Ipod pela metade do preço no co-
meço de julho, mas já foi comunicado 
que só receberá a mercadoria em al-
gum dia de outubro que ele ainda não 
sabe qual.

Compradores ouvidos pelo Agora 
RN em Natal disseram que ao rastrear 
suas encomendas pelo site pu aplica-
tivo dos Correios, avistam suas com-
pras deixando rapidamente a origem, 
chegando ao Centro de Distração em 
Recife, a partir de onde já não se sabe 
de mais nada. “É provável que já te-
nha chegado a Natal, mas está tudo 
acumulado por falta de gente”, diz um 
funcionário na entrada do Centro de 
Encomendas e Entregas dos Correios 
(CEE), em Lagoa Nova.

Para esclarecer os atrasos, o Agora 
RN enviou por e-mail esta semana 10 
perguntas à superintendência esta-
dual dos Correios, indagando desde 
o contingente de servidores ativos na 
pandemia, volume médio de corres-
pondências entregues nos últimos 
meses, número de trabalhadores afas-
tados pela crise sanitárias, entre outras 
questões.

A assessoria de imprensa dos Cor-
reios respondeu parcialmente a ape-
nas duas das perguntas formuladas, 
nas quais, na primeira, estimou um 
crescimento de 20% nas encomendas 
em comparação ao primeiro semestre 
do ano passado e, na outra, falou va-

Senta
e espera

ENTREGAS | Durante a pandemia, um número crescente de consumidores no Rio Grande do Norte vem amargando  longos atrasos em suas encomendas e o Agora RN foi saber o que 
acontece; Correios alegam que houve alta expressiva no número de encomendas no primeiro semestre e confirmam ampliação de prazos na entrega nos serviços de Sedex e PAC

Trabalhadores aprovaram indicativo de greve nacional dos Correios para o dia 4 de agosto

gamente sobre a negociação com sua 
força de trabalho, estimada por volta 
de 1.400 servidores, segundo estimati-
va do sindicato da categoria.

Ainda sobre esta última questão, 
a� rmou que “para lidar com a deman-
da, foi contratada mão de obra tempo-
rária e ampliaram-se os prazos de en-
trega para previstos para o Sedex e Pac 
em três dias, que podem sofrer ajustes 
conforme o impacto da pandemia em 
determinadas regiões”.

Com um indicativo de greve nacio-
nal dos Correios marcada para o dia 4 
de agosto, a mensagem dos Correios 

a� rma apenas que as negociações 
em andamento, no contexto atual de 
pandemia, “nos obrigam a planejar a 
estratégia � nanceira da empresa, prio-
rizando sua sustentabilidade de longo 
prazo e, especialmente, a manutenção 
dos empregos de todos”.

Ouvido pelo Agora RN nesta quar-
ta-feira (29), o presidente do sindicato 
da categoria, José Edilson Silva, o Ed-
son Shampoo, a� rmou que a categoria 
abriu mão de um aumento salarial em 
favor da manutenção de 79 cláusulas 
do acordo coletivo da categoria cons-
truídas ao longo dos últimos 30 anos.

Questões como o pagamento do 
plano de saúde, que já foi integral-
mente dado pelos Correios aos traba-
lhadores, que hoje pagam a metade e 
cuja proposta da empresa é para que 
paguem integralmente, estão entre as 
muitas pautas debatidas.

Sobre os atrasos nas entregas dos 
Correios, ele atribuiu a interdição tem-
porária de vários Centros de Triagem 
distribuídos por diferentes bairros de 
Natal toda vez que se descobria um 
novo caso de coronavírus entre os 
funcionários, obrigando a paralisação 
por 48 dos serviços e a desinfecção do 
local. “Isso aconteceu em seis Centros 
de Distribuições (CDDs) de Natal e 
Mossoró, entre eles Parnamirim, Ribei-
ra e na Cidade da Esperança”, a� rma 
Shampoo.

Segundo o sindicalista, que par-
ticipa das negociações nacionais da 
categoria, outro problema que contri-
buiu para travar os serviços foi o total 
descaso da direção dos Correios com 
o fornecimento de equipamentos de 
proteção individuais (EPIs) aos traba-
lhadores e a adequação dos espaços 
aos protocolos sanitários. “Quando se 
via que um espaço não era adequado 
ao trabalho por favorecer a expansão 
do vírus, tínhamos de recorrer à justiça 
que a empresa tomasse providências”, 
a� rma. Segundo ele, só nos últimos 
meses da pandemia, foram mais de 10 
ações, algumas ganhar e outras pro-
crastinadas.

O sindicalista ainda se queixou do 
acolhimento da pauta dos trabalhado-
res junto ao presidente nacional dos 
Correios, general Floriano Peixoto Viei-
ra Neto, que, segundo Shampoo, não 
gosta de negociar, mas apenas impor, 
“como se ainda vivêssemos na época 
da ditadura militar”.

 Os Correios têm quase 100 000 
funcionários, 6  mil agências no país 
e um faturamento de R$ 18 bilhões, 
mas enfrentam uma crise � nanceira 
e, desde a eleição do presidente Jair 
Bolsonaro, a proposta de privatizar o 
serviço ganhou força.

NÚMEROS

Os Correios têm quase 100 000 
funcionários, 6 000 agências espalhadas 
pelo país e um faturamento superior 
a R$ 18 bilhões, mas enfrentam uma 
crise financeira e, desde a eleição do 
presidente Jair Bolsonaro, a proposta de 
privatizar o serviço ganhou força.

NÚMEROS

Quando se via que um 
espaço não era adequado 
ao trabalho por favorecer 
a expansão do vírus, 
tínhamos de recorrer à justiça 
que a empresa tomasse 
providências”

“
JOSÉ EDILSON SILVA
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DOS COR-
REIOS NO RN 

foi o crescimento estimados 
nas encomendas em 

comparação ao primeiro 
semestre do ano passado

20% 

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

Empresa estima que houve aumento de 20% no volume de encomendas no primeiro semestre
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DIVULGAÇÃO

Com a reabertura gradual da eco-
nomia, algumas pessoas volta-
ram para as antigas rotinas an-

tes da pandemia do novo coronavírus. 
Entretanto, com o sedentarismo em 
excesso, parte destas pessoas apresen-
taram di� culdades para manter a ati-
vidade física em dia durante a quaren-
tena. Especialistas aconselham a fazer 
estes treinos ao ar livre com a intensi-
dade moderada. Além disso, é preciso 
ter cuidado extra com as articulações, 
principalmente durante o processo de 
volta das atividades, quando o corpo 
ainda está se adaptando à nova rotina.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a recomendação é 
de que as pessoas façam exercício fí-

sico de intensidade moderada por 150 
minutos na semana de forma regular 
e periódica. Veja dicas para retomar a 
rotina de exercícios:

EVITE VOLTA ABRUPTA
O importante é não parar a ativi-

dade de forma abrupta. O importante 
é continuar se exercitando — mes-
mo em casa. No entanto, antes tudo, 
é necessário buscar auxílio de um 
pro� ssional de educação física. Este 
pro� ssional vai indicar um “cardápio” 
adequado de exercícios para o retorno 
das atividades físicas.

ALTERE A ALIMENTAÇÃO
Também é necessário que se re-

gule a alimentação para o retorno das 
atividades físicas. Para esta etapa, o 
nutricionista é o ideal para indicar 
mudanças nos hábitos alimentares 
para o retorno dos exercícios. Esse 
comportamento é essencial porque, 
con� nados e sem treino constante, o 
corpo tende a gastar menos calorias 
e a estocar. Equilibrar essa conta evita 
acúmulo de gordura e perda de massa 
muscular.

CUIDADO COM LESÕES
Há uma preocupação ainda maior 

com o risco de lesões após tanto tem-
po sem treino e condicionamento. É 
preciso uma adaptação gradual para o 
retorno mais intenso dos exercícios. O 

excesso pode gerar problemas muscu-
lares e nas articulações.

Pequenas modi� cações no 
cotidiano, como subir escadas, 
descer do ônibus um ponto antes, 
passear com o cachorro e varrer a 
casa, ajudam a movimentar mais 
o corpo e podem servir como um 
estímulo para o início de uma ati-
vidade física diária com duração 

mais longa
Se preferir, faça 30 minutos 

por dia, cinco vezes na semana, 
de exercícios físicos de moderada 
intensidade. Caminhada em rit-
mo acelerado, hidroginástica ou 
bicicleta, por exemplo, são su� -
cientes para abandonar o seden-
tarismo. Esses 30 minutos podem 
ser contínuos ou divididos em até 
três períodos de dez minutos ca-
da um

Não faça exercícios físicos em 
jejum. Consuma, de preferência, 
uma porção de carboidrato antes 
de começar a atividade, que pode 
ser uma fruta ou um pão com 
geleia.

Como retomar os exercícios 
físicos após a quarentena?  
BOA FORMA | Especialistas aconselham treinos ao ar livre com a intensidade moderada, desde que se tenha orientação de um profissional de educação física, para adaptar o corpo à 
nova rotina e permitir a perda das calorias ganhas ao longo do período de quarentena. Organização Mundial de Saúde recomenda que se faça 150 minutos de exercícios por semana

VEJA ALGUMAS DICAS 
SIMPLES PARA O 
RETORNO MODERADO ÀS 
ATIVIDADES FÍSICAS:

EXERCÍCIOS SIMPLES 
PARA VOLTAR A ROTINA:

Andar dentro de casa ou no quintal.

Fazer o movimento de caminhar sem sair do 
lugar.

Alternar caminhar alguns passos dentro de 
casa com alguns exercícios de elevação dos 
braços

Sentar e levantar-se de uma cadeira ou sofá. 
Fazer elevações dos braços lateralmente ou 
para frente até a altura dos ombros

Esticar elásticos (tipo goma cirúrgica ou 
mesmo câmaras de ar de bicicleta) com as 
mãos nas diferentes direções

Levantar-se na ponta dos pés diminui a 
monotonia e torna a atividade mais dinâmica

À medida que o condicionamento for 
melhorando, pode-se passar a fazer uma 
caminhada mais enérgica, como se estivesse 
marchando

Daí em diante, pode-se passar a correr no 
mesmo lugar, pular corda, subir e descer 
escadas e levantar com os braços objetos 
de pequeno peso, como latas, caixas ou 
saquinhos de alimentos ou produtos de 
limpeza

30

150

minutos por dia, cinco vezes na 
semana, de exercícios físicos 

de moderada intensidade. 
Caminhada em ritmo acelerado, 
hidroginástica ou bicicleta, por 
exemplo, são suficientes para 

abandonar o sedentarismo

é recomendação é de que as 
pessoas façam exercício físico de 

intensidade moderada



A Secretaria Estadual de Tributa-
ção (SET) vai publicar portaria 
que altera os vencimentos do 

Imposto sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) deste ano. O 
prazo para pagamento será postergado 
e o vencimento da cota única ou do pri-
meiro boleto do parcelamento inicia 
no dia 17 de agosto.

A medida atende ao decreto 29.873, 
publicado no Diário Oficial pela gover-
nadora Fátima Bezerra. A regra vale 
para aqueles proprietários de veículos 
que ainda não pagaram o tributo. A de-
cisão, no entanto, não afeta o licencia-
mento, que segue as determinações do 
Departamento de Trânsito do Estado.

O calendário de vencimento do im-
posto teve início em 12 de março, mas, 
devido os impactos em decorrência do 
estado de calamidade pública devido 
à pandemia do novo coronavírus, o 
governo decidiu postergar os venci-
mentos para aqueles donos de veículos 
automotores terrestres, aquáticos e aé-
reos que ainda não conseguiram quitar 
o tributo.

Pelo calendário estipulado pela 
SET, o prazo independe do número fi-

nal da placa do veículo, como normal-
mente ocorre. O vencimento final fica 
para o dia 17 de agosto para quem vai 
pagar a cota única. No caso da opção 
pelo parcelamento, o primeiro venci-
mento também ocorre no mesmo dia 
e vai até 15 de dezembro.

Os contribuintes que vêm pagando 
o parcelamento, mas atrasaram algu-

ma parcela, poderão se enquadrar nos 
prazos do novo calendário que será di-
vulgado com a publicação da portaria.

O prazo para pagamento será pos-
tergado e o vencimento da cota única 
ou do primeiro boleto do parcelamen-
to inicia no dia 17 de agosto. A regra 
vale para aqueles proprietários de veí-
culos que ainda não pagaram o tributo.

A Secretaria Municipal de Turis-
mo (Setur) elaborou o Plano 
de Retomada do Turismo em 

Natal, que objetiva contribuir para a 
recuperação da atividade em Natal. 
O documento apresenta recomenda-
ções, protocolos de segurança e medi-
das específicas que nortearão o setor 
hoteleiro na retomada das atividades.

Com o documento, baseado em 
portarias nacionais, em normativas 
de associações de classe e pela própria 
Organização Mundial do Turismo, o 
município definiu medidas básicas a 
serem adotadas por toda a cadeia tu-
rística da capital potiguar.

O plano recomenda a lavagem 
e desinfecção das superfícies de uso 
comum por colaboradores e clientes, 
a limpeza frequente dos espaços e ob-
jetos de uso comum, a obrigatoriedade 
no uso de máscara obrigatório nos es-
paços comuns dos estabelecimentos, 
fornecimento do EPI necessário aos 
colaboradores, distanciamento social 
de 1,5 metro, além de outras ações sa-
nitárias.

Os protocolos de segurança para os 
serviços de alimentos e bebidas devem 
prever cuidados com os colaboradores. 
É obrigatório o uso de máscara, unifor-
mes, comportamento e distanciamen-
to, higienização das mãos e a saúde da 
equipe. Colaboradores em geral que 
apresentarem sintomas da Covid-19 

deverão ser afastados e encaminhados 
para atendimento médico.

O hotel deve afastar a pessoa, caso 
confirmada a infecção, por um período 
de 14 dias para cumprimento de qua-
rentena. Em casos de confirmação de 
infecção de alguma pessoa do grupo 
familiar onde o trabalhador reside, o 
afastamento é indicado por intermé-
dio de confirmação por laudo médico.

Em caso de hóspede ser contami-
nado pela Covid-19, o protocolo reco-
menda que o meio de hospedagem 
deva assegurar que o hóspede fique 
dentro de sua unidade habitacional 

enquanto aguarda orientação médi-
ca. Caso não seja caso de internação, 
o estabelecimento tem de promover 
o isolamento social do suspeito ou 
infectado por Covid-19 em seu quarto 
até que se complete 14 dias a partir do 
primeiro dia do início dos sintomas.

O estabelecimento deve comuni-
car ao hóspede que está proibida sua 
saída do quarto, exceto para caso de 
internação hospitalar. Ocorrendo o 
descumprimento deste item, o es-
tabelecimento tem a obrigação de 
comunicar às autoridades policiais e 
de saúde.
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Prefeitura elabora protocolos para 
a retomada do turismo em Natal
SEGURANÇA | Documento apresentado pela Secretaria Municipal de Turismo traz recomendações, protocolos 
de segurança e medidas específicas que nortearão o setor hoteleiro na retomada das atividades na capital

Documento traz diversas regras de biossegurança para a cadeia turística da capital potiguar

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPN 27.184.936/0004-19, torna-se que recebeu 
do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação 
Nº 2018-127981/TEC/RLO-1177 com prazo de validade até 19 de junho de 2026, em favor do empreendimento para 
armazenamento de material explosivo em 03 paióis, localizados em Mossoró/RN.

João Marques Neto
Gerente Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÈVIA

Edilson Azevedo Gambarra da Nóbrega, 055.971.024-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia, com prazo de 
validade até a 24/07/2022, em favor da Execução do Plano de pesquisa para Quartzito, localizada no Sitio Pedras 
Pretas, Zona Rural do Município de Equador – RN, CEP 59.355-000.

EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NÓBREGA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇAO DE OPERAÇÃO

G J SUCAT LTDA, CNPJ:31.356.961/0001-67, torna público que recebeu do IDEMA – Instituto de 
Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte,   CONCESSÃO DE  LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - RLO, com prazo de 02 (dois)anos a partir da data de emissão  para unidade 
de armazenamento , triagem e comercio de matérias reciclados, localizado a Rua Aspirante Santos, 2479, Santos 
Reis Parnamirim,  Rio Grande do Norte

GILDEANE RODRIGUES PEREIRA
ADMINISTRADORA

CONCESSSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GRANJA AVIFORTE LTDA, CNPJ: 12.648.028/0001-19, torna público recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de Operação nº 2019-
145463/TEC/LO-0323, com validade até 28/07/2026, para uma empresa de criação de animais (avilcultura), 
localizada na Estrada do Fio – km 03, S/N, Zona Rural, Mossoró/RN. CEP 59.619-218.

KAHILTON RODRIGUES FORTE
SÓCIO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

JUDSON GUTIERRE DA SILVA, CPF 067.710.494-42, torna público que recebeu do Instituto Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 2019-146516/TEC/
LS-0490, com prazo de validade, 28/07/2026, em favor do empreendimento, para extração de areia, numa área 
de 7,87ha, inserida na poligonal do Processo DNPM 848.180/19, localizada no  Sítio Galo, Município de Carnaúba 
dos Dantas-RN.

JUDSON GUTIERRE DA SILVA 
Requerente

CONCESSÃO DE  RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

MENDES E MENDONÇA  COMBUSTÍVEIS  LTDA  inscrito sobre CNPJ: 12.527.052/0002-80  torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), 
a Concessão da Licença de Operação de nº 2019-131737/TEC/RLO-0045, com Validade de 28/07/2026  para 
uma Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos om capacidade total de armazenamento de75 m3 Localizado na 
Avenida Alberto Maranhão  13 Belo Horizonte – Mossoró- RN

José Mendes filho
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

MENDONÇA E MENDES PETRÓLEO E GÁS LTDA  inscrito sobre CNPJ: 29.357.828/0001-83  torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Licença de Operação de nº 2020.149393/TEC/RLO-0214, com Validade de 05/06/2027, para uma 
Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos e Gás Natural Veicular  om capacidade total de armazenamento de 
120 m3 Localizado na Avenida Lauro Monte 120  Abolição I – Mossoró- RN

José Mendes filho
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás Ltda (Posto Laís IX), inscrita no CNPJ: 24.206.617/0019-55, torna público, conforme a resolução 
CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 27/07/2020, através do processo administrativo N° 030872/2012-
56, a Renovação de  Licença Ambiental de Operação para o funcionamento de um Posto de Combustível com área 
construída de 1.581,73 m² em um terreno de 1.800,00 m² situado na Av. Airton Sena, n° 1414, Neópolis – Natal/RN, 
ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SÃO JOÃO LTDA, CNPJ: 31.923.664/0001-56, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Operação-
LO, com validade: 28/07/2026 para Transporte de cargas perigosas (combustíveis líquidos), com capacidade de 
21,2t, localizado na Travessa Manoel Pereira de Medeiros, 528, Alto da Bela Vista, Jucurutu/RN.

MARGARIDA SEGUNDA DE ARAÚJO SOARES
SOCIA

Vencimento da cota única ou do primeiro boleto do parcelamento inicia no dia 17 de agosto

Governo prorroga calendário de 
pagamento do IPVA 2020 no RN

TRIBUTO

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN
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OBRAS VIÁRIAS | DNIT aponta 
que obras de reestruturação 
das rodovias BR-304, 
BR-101 e do Gancho de 
Igapó têm custo total de 
R$ 478 milhões 

ANA LOURDES BAL

Importantes rodovias federais do 
Rio Grande do Norte seguem sendo 
reformadas durante o período de 

pandemia. As obras do Complexo Viá-
rio do Gancho de Igapó, da BR-304 (reta 
Tabajara) e da BR-101 (sentido Parna-
mirim – Natal) seguem a pleno vapor, 
segundo o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
As três obras têm, ao todo, o custo total 
de R$ 478 milhões e a previsão é que se-
jam entregues entre 2021 e 2022.

Ainda de acordo com o DNIT, a du-
plicação da BR-304 (reta Tabajara) está 
com 35% da sua obra concluída e tem 
previsão de entrega para dezembro 
de 2021. Faltam as vias marginais do 
trecho da rodovia duplicado, executar 
camada de concreto na nova pista, 
restaurar a pista simples e o viaduto 
na travessia de Macaíba. Até o mo-
mento, foi realizada a construção de 
quatro viadutos; pontes marginais do 
Rio Jundiaí e pistas principais foram 
restauradas.

O Complexo Viário do Gancho do 
Igapó está com 32,07% de execução do 
seu contrato. Falta o içamento das 49 
vigas, construção da estrutura do via-
duto principal e o acesso aos viadutos. 

A construção do viaduto principal 
sobre a BR-101 tem o prazo de conclu-
são até março de 2021. Já a data � nal 
para a entrega da obra completa está 
prevista para março de 2022.

Já sobre as obras complementares 
e remanescentes da BR-101, atualmen-
te estão sendo construídas a zona de 

As obras da BR-304 ainda necessitam a restauração de 17km da pista simples e o viaduto na travessia para Macaíba

Implantação de passarela localizada na BR-101, próximo ao supermercado Atacadão

DNIT segue com as obras de construção da estrutura do viaduto principal e o acesso aos viadutos no Gancho de Igapó

Obras em rodovias federais no RN 
serão concluídas apenas em 2022

C O N S U L T O R I A & P E S Q U I S A

REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 
ESTATÍSTICA 5ª REGIÃO  - CONRE5  - Nº: 8413 

exatuseconsultoria@gmail.com

84 98168.1085

DUPLICAÇÃO DA BR-304
 (RETA TABAJARA)

Previsão de conclusão? dezembro de 2021

O que falta? vias marginais do trecho da 
rodovia duplicado, executar camada de 
concreto na nova pista, restaurar 17km da 
pista simples e o viaduto na travessia de 
Macaíba

Custo da obra? R$ 237.483.334,55

 COMPLEXO VIÁRIO DO GANCHO DO 
IGAPÓ

Previsão de conclusão? março de 2022

O que falta? Içamento das 49 vigas, 
construção da estrutura do viaduto principal 
e o acesso aos viadutos

Custo da obra? Aproximadamente R$ 60 
milhões

 OBRAS DA BR-101 (NATAL-PARNAMI-
RIM)

Previsão de conclusão? julho de 2021

O que falta? 1,5 km de terraplenagem, 
drenagem e pavimentação para implantação 
de melhorias no Complexo Viário Trampolim 
da Vitória; 1,0 km de restauração da 
pista principal, melhorando o conforto e 
a trafegabilidade dos veículos; 2,0 km 
de implantação de defensas metálicas, 
proporcionando maior segurança ao tráfego; 
6,5 km de implantação de passeio público, 
inclusive com sistema direcional para 
deficiente, proporcionando inclusão social; 17 
paradas de ônibus, agregando valor social 
à rodovia; 43 baías de paradas de ônibus, 
eliminando conflito de tráfego nas vias 
marginais; 21 faixas elevadas para travessia 
de pedestre, proporcionando segurança 
aos usuários; 12 km de paisagismo com 
plantio de gramas e árvores, melhorando a 
estética da rodovia; 20 km de implantação de 
sinalização horizontal e vertical, conduzindo 
corretamente os veículos aos respectivos 
destinos, com conforto e segurança; 06 
passarelas para pedestres.

Custo da obra? R$ 180.612.712,79

passeio público, com sistema direcio-
nal para de� cientes. Além disso, serão 
feitos o paisagismo para melhorar a es-
tética do local e a  sinalização horizon-
tal e vertical. O DNIT já também ini-

ciou a implantação de passarelas para 
pedestres localizadas na Rua Barão 
de Lucena (Atacadão) e na Rua Maria 
Dolores (Leroy Merlin). A previsão da 
conclusão da obra é em julho de 2021.
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NATHALLYA MACEDO

Até a metade dos anos 1980, Na-
tal não possuía uma Secretaria 
de Cultura. E foi somente em 

2014 que o setor passou a ter orça-
mento próprio – a partir da criação 
da pasta. Desde então, Dácio Galvão é 
responsável pelo comando da Secreta-
ria de Cultura da cidade (Secult). Poeta 
e gestor, ele tem executado um traba-
lho notável para manter viva a cena 
artística da terra. 

Os eventos e festivais estavam a 
todo vapor quando a pandemia da 
Covid-19 começou. Com a necessi-
dade de ações para impedir o con-
tágio, como a manutenção de regras 
de distanciamento social, o setor foi 
diretamente afetado e diversos plane-
jamentos foram cancelados. Assim, 
rapidamente, uma alternativa surgiu: 
as lives, transmissões ao vivo pela in-
ternet, são a solução para continuar 
consumindo cultura de modo seguro.   

De acordo com Dácio Galvão, o 
surgimento do vírus foi um “tiro em 
pleno voo”, logo em um momento de 
efervescência cultural em Natal. A pre-
visão, segundo o secretário, é de que 
o “Natal em Natal” e a celebração do 
réveillon sejam realizados de maneira 
online ou até mesmo cancelados, caso 
o novo formato não seja viável econo-
micamente.  

Em 2019, os festejos de � m de ano, 
já considerados tradicionais, atraíram 
público total de 436 mil participantes. 
O “Natal em Natal” movimentou mais 
de R$ 38 milhões ao longo dos quase 50 
dias de evento, segundo uma pesquisa 
realizada pela Federação do Comércio 
do Rio Grande do Norte (Fecomércio).  

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Dácio Galvão avalia o cenário cultural 
atual. Con� ra: 

“TIRO EM PLENO VOO, 
MAS VAMOS REAGIR” 

PAPAPND
EM

IAXCULTLTLURARARARA
MM

PAPA

Cultura

Secretário de Cultura de Natal, 
Dácio Galvão, reconhece que 
a pandemia do novo corona-

vírus impactou fortemente a arte. 
Em entrevista, o gestor prevê que 
os eventos de � m de ano da capital 
potiguar serão virtuais – ou cance-
lados 

AGORA RN – A cultura foi vi-
gorosamente afetada pela Covid 
em todo o mundo. Como o senhor 
classi� ca a gravidade da situação 
na cidade? Observamos, aliás, que 
a prefeitura apoiou algumas lives 
durante os últimos dias.

DÁCIO GALVÃO – Foi um tiro 
em pleno voo. Natal estava viven-
do uma consolidação nos aspectos 
artístico e econômico. A pandemia 
nos abateu, mas repito: o setor é 
criativo, literalmente, e a tendên-
cia já é alçar novos voos, encarar 
novos desa� os. Seguramente, a 
cultura vai ganhar poder mais 
uma vez. A prefeitura já apoiou 
alguns projetos, inclusive com fun-
ções sociais, através da Lei Djalma 
Maranhão  – a que mais tem sido 
exercitada � nanceiramente hoje 
em dia.  

AGORA – Qual é o parâmetro 
do contexto de outros artistas, 
além de músicos?   

DG – As demais áreas foram 
demasiadamente afetadas: as ar-
tes cênicas, plásticas, circense... 
se a música, que Mário de An-
drade apontou em 1930 como a 
linguagem mais mobilizadora no 
país inteiro, sentiu tragicamente 
os efeitos da pandemia, imagine 
as outras áreas. O corte foi muito 
maior, mas os mecanismos de 
reação devem acontecer. No en-
tanto, não podemos prever em um 
horizonte breve quando isso será 
restabelecido.   

AGORA – O processo de ca-
dastro da Lei Aldir Blanc já foi 
iniciado em Natal para espaços 
culturais. Já há algum balanço de 
registros?  

DG – Hoje, temos uma média 
de 200 inscrições. A regulamenta-
ção da lei ainda está para sair, já 
que recebeu três emendas no Se-
nado Federal. Agora, a Câmara dos 
Deputados precisa decidir sobre 
a normatização mediante essas 
emendas. O auxílio emergencial só 
será ativado quando essa regula-
mentação for deliberada. Estamos 
com a expectativa de que haja 
uma grande adesão na cidade. 

AGORA – Qual é a perspectiva 
para grandes eventos na capital 
potiguar, como o Natal em Natal e 
o réveillon? 

DG – É ter a possibilidade de 
migrar para o ambiente virtual, o 
que implica em uma reavaliação. 
O Brasil está adiando as grandes 
festividades nacionais, então vis-
lumbramos a impossibilidade 
total de gerar aglomerações. Essa 
migração para o online signi� ca, 
também, um outro investimento 
que precisa ser revisto, além do 
custo-benefício do ponto de vista 
do poder público. Não se pode fa-
zer um investimento que não haja 
retorno, até porque o setor não 
é prioridade comparado à saúde 
neste momento.  

AGORA – O senhor acredita 
que o mundo artístico/cultural 
mudará no pós-pandemia? 

DG – Tenho lido bastante so-
bre o período pós-pandêmico na 
Europa, nos Estados Unidos e o no 
Brasil: o chamado “novo normal” 
ainda causa dúvidas. Mas o que se 
especula é que haverá um modelo 
híbrido, com a potencialização do 
meio digital no processo. Claro 
que não será possível substituir o 
afeto presencial, mas haverá esse 
diálogo entre os dois mundos.  

 

PANDEMIA | Secretário de 
Cultura de Natal, Dácio Galvão, 
reconhece que 
a pandemia do novo coronavírus 
impactou fortemente a arte. Em 
entrevista, o gestor prevê que 
os eventos de fim de ano da 
capital potiguar serão virtuais – ou 
cancelados
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PRECAVIDO 
O Governo do Estado resolveu 

adiar a volta às aulas, seguindo 
orientação do Comitê Cientí� co. 
Ao falar sobre o assunto, a 
governadora Fátima Bezerra tocou 
num ponto crucial: a rede de 
ensino estadual representa nada 
menos que 30% da população 
do RN, o que demanda um mega 
esquema de biossegurança.    

IMPORTANTE 
A propósito, nesta 

quarta-feira, o “Folha na Sala”, 
podcast promovido pela 
Folha de S.Paulo, debateu com 
infectologistas o papel das 
crianças na disseminação do novo 
coronavírus e como a reabertura 
das escolas podem afetar a 
evolução da pandemia no País. 

ONDE MORA O PERIGO 
E uma avaliação é unânime 

entre os especialistas: as crianças 
podem não apresentar sintomas 
severos em sua maioria, mas elas 
transmitem a doença. Aliado a 
isso, há um levantamento feito 
pela Fiocruz que alerta que 9 
milhões de pessoas no Brasil 
convivem com crianças. 

EXEMPLOS 
Além do mais, há experiências 

não exitosas de volta às aulas 
vistas em outros países. O podcast 
cita como exemplo, entre outros, 
Israel, que reabriu as escolas e as 
transformou em focos de contágio. 

INVESTIMENTO 
O governo Bolsonaro 

anunciou que estará 
disponibilizando R$ 120 milhões 
para os fundos de saúde dos 
estados. O montante será 
destinado aos laboratórios 
centrais (Lacens). A informação 
foi dada pelo deputado estadual 
Coronel Azevedo, nesta quarta, 
durante sessão remota da 
Assembleia Legislativa. 

SAÚDE  
“A medida foi publicada na 

edição dessa quarta-feira do 
Diário O� cial e é assinada pelo 
ministro interino da Saúde, 
general Eduardo Pazuello. Os 
valores devem ser aplicados 
na atualização do parque 
tecnológico dos laboratórios”, 
explicou Azevedo ao declarar 
que o Laboratório Central do RN 
receberá mais de R$ 5 milhões. 

CANTEIRO DE OBRAS 
O parlamentar disse ainda que 

o Governo Federal deve transferir 
cerca de R$ 8 milhões aos 
municípios, para a emergência em 
saúde pública em decorrência da 
pandemia. “As ações do Governo 
Federal não param e o RN está 
um verdadeiro canteiro de obras”, 
comemorou. 

SAÚDE PÚBLICA 
Em meio à pandemia, 

muitos natalenses têm 
di� culdades para garantir água 
e esgoto. Levantamento do 
Instituto Cidades mostra que 
menos de 1% das residências em 
Natal é bene� ciada com a tarifa 
social da Caern, que custa mais 
barato justamente para garantir 
água e saneamento para todos.  

LONGE DA META 
O objetivo da tarifa 

é justamente favorecer a 
população mais pobre do estado, 
mas não é o que se tem visto. 

AVALIAÇÃO 
Segundo o especialista 

em Gestão Pública Alexandre 
Teixeira, esse desequilíbrio 
estimula as ligações 
clandestinas, que geram 
poluição ambiental, prejudicam 
o turismo e a economia. “É 
preciso adaptar as taxas à 
realidade das pessoas e assim 
ampliar a capacidade de 
investimento da companhia na 
melhoria dos serviços, a� nal, 
saneamento é saúde, é vida”, 
conclui o especialista. 

EXPERIÊNCIA 
O diretor de negócios 

e inovação do laboratório 
DNA Center, Roberto Chaves, 
participa hoje (30), a partir das 
19h, de uma ‘live’ com o tema 
“Rápidas respostas em tempos 
de adversidades”. Ele vai contar 
um pouco sobre a experiência 
com a realização de exames para 
a Covid-19 e o atendimento à 
demanda. A live é promovida 
pelo K&M Group. 

CAMPANHA BEM-VINDA 
A Assembleia Legislativa 

do RN iniciou uma campanha 
de conscientização e combate 
à violência doméstica. A peça 
será divulgada nas televisões, 
rádios e meios eletrônicos de 
comunicação com ferramentas 
de inovação, como o uso do QR 
code nas peças publicitárias 
produzidas pela agência Base 
Propaganda.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Dias Toffoli 
defende que juízes só possam 
disputar eleições oito anos 
após deixarem magistratura. 
Em sessão extraordinária do 
Conselho Nacional de Justiça 
nesta quarta-feira (29), ele 
pediu que o Congresso Nacional 
aprove período de quarentena 
“para evitar “demagogias” e 
“proselitismos” de magistrados 

Fernandes (PL) que institui 
o Programa de Fomento 
ao Serviço de Radiodifusão 
Comunitária do Rio Grande do 
Norte.  

>>O Banco Central anunciou 
que lançará cédula de R$ 
200 com lobo-guará como 
personagem. A autarquia ainda 
não divulgou imagem da nova 
cédula, que deve entrar em 
circulação no fim de agosto. 

que queiram se fazer 
candidatos. 

>>As rádios comunitárias do 
Rio Grande do Norte poderão 
contar com novos incentivos, 
em breve. Foi aprovado por 
unanimidade, na sessão remota 
da Assembleia Legislativa, o 
projeto de lei de autoria do 
deputado estadual Ubaldo 

Concentrado na pauta 
da sessão remota da 
Assembleia Legislativa, 
o presidente da Casa, 
deputado Ezequiel Ferreira

Ao lado de Paulo Guedes 
(Economia), o ministro das 
Comunicações, o potiguar 
Fábio Faria, participou da 
cerimô nia de lanç amento da 
campanha Mulheres Rurais, 
que busca reconhecer a 
lideranç a, as capacidades 
e as necessidades das 
mulheres rurais, indí genas e 
afrodescendentes
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A Lua troca likes com Marte, que segue brilhando em 
seu signo, indicando um ótimo momento para realizar 
mudanças e batalhar por seus interesses. Você terá 
coragem, iniciativa e ousadia de sobra para conquistar 
o que deseja. 

Pela manhã, você vai contar com disposição extra e muito 
otimismo para realizar suas atividades e receberá carta 
branca da Lua e de Marte para resolver tudo o que for 
preciso. Terá boa lábia, iniciativa e vai conquistar adesão 
alheia em torno das suas ideias e dos seus projetos.

O dia começa bem para o seu lado e você terá um 
instinto muito apurado para lidar com os interesses 
fi nanceiros. Lua e Marte dão impulso e incentivo para 
negociações e acordos ligados a juros, dívidas, taxas ou 
impostos, mas encaminhe as coisas com toda discrição.

 Lua e Marte trocam likes e mandam um belo incentivo 
para os seus interesses fi nanceiros e profi ssionais no 
período da manhã. Aproveite sua garra, confi ança e força 
de vontade para pegar fi rme no serviço e batalhar por 
melhorias, pois há boas chances de ampliar seus ganhos.

Além de se movimentar em sua Casa 7, a Lua troca likes 
com Marte e garante um período muito favorável para 
acelerar seus panos, projetos e objetivos. Contatos com 
pessoas com as quais tem afi nidades e interesses devem 
fl uir como espera na parte da manhã. 

Além de passar mais um dia em companhia do seu 
signo, hoje a Lua troca ótimas energias com Marte, que 
segue em seu paraíso, anunciando uma manhã perfeita 
sem defeitos para fazer tudo o que tem vontade. Seu 
lado dinâmico e criativo vem à tona no trabalho.

Você terá mais coragem para agir, mexer seus pauzinhos 
e fazer as coisas acontecerem. A Lua sagitariana forma 
ótimo aspecto com Marte, convidando a valorizar suas 
habilidades, seus talentos e reforçar sua confi ança. A 
manhã será oportuna para mostrar suas competências.

A Lua segue o baile em seu inferno astral, mas vai passar 
a parte da manhã de boas com Marte, impulsionando 
os assuntos da sua intimidade e da sua vida familiar. 
Aproveite a ocasião para resolver lances com as pessoas 
próximas e agilizar as coisas em seu lar. 

 Lua e Marte dão sinal verde para suas conquistas e 
revelam que o período da manhã será perfeito para você 
ir atrás do que quer. Vai contar com mais disposição, 
sorte, audácia e dinamismo para se dar bem no que 
fi zer. Já à tarde, nem tudo pode rolar de acordo.

Originalidade é um dos traços mais marcantes do 
seu signo e hoje você pode exercitar esse seu dom, 
especialmente na parte da manhã. Lua e Marte trocam 
likes, ativam sua criatividade e convidam a pensar fora da 
caixa: você pode ter ideias bem inventivas.

Graças às boas vibes da Lua sagitariana, a parte da 
manhã será animada e positiva para você cuidar de 
assuntos domésticos e com parentes. Em sintonia com 
Marte, ela promete um período estimulante para colocar 
tudo em ordem.

Aproveite intensamente o período da manhã, que vai 
reunir as melhores promessas das estrelas. Lua e Marte 
formam excelente aspecto e indicam bons resultados 
para suas iniciativas profi ssionais, podendo, inclusive, 
ampliar seus ganhos. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Leveza e beleza natural foram
fundamentais na escolha de “Flor do Caribe”

A con� rmação de “Flor do 
Caribe” como próxima reprise da 
Globo na faixa das 18h, antecipada 
por aqui e agora con� rmada, 
segundo o seu autor, Walther 
Negrão, se deu “porque vai na linha 
de ‘Tropicaliente’, bem apropriada 
para os tempos atuais”. Um 
contraponto importante.

Feliz com a escolha, mesmo 
agora desligado da casa, 
contratado por quase 40 anos, 
Negrão diz que “Caribe” é uma 
“novela ensolarada, reúne muita 
gente bonita e foi uma chance de 

contar com Grazi Massafera, que 
eu gosto muito como atriz”.

Aliás, o fato de ser uma trama 
leve, bem temperada e com 
uma boa maioria das suas cenas 
gravadas em lugares, como as 
dunas de Genipabu e Praia de Pipa, 
segundo ele, acabou estimulando o 
turismo para essas regiões.

Talvez, por aí, também já 
admite a possibilidade de uma 
próxima “Tropicaliente”, fora ou na 
própria Globo. “Já tenho alguma 
coisa conversada”, antecipa 
Negrão.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate

COLEÇÃO
Sobre Silvio Santos, entre as tantas 

e boas mudanças na grade do SBT 
aqui relacionadas na edição de ontem, 
evidente que algumas � caram de fora.

Até por uma questão de espaço.

PORÉM...
Chega a ser imperdoável, uma, 

em especial, não ter sido relacionada, 
quando foi decidida a exibição 
do � lme “Ben Hur” no SBT. Ao ser 
informado, Silvio Santos mandou 
trocar o título para “Charreteiro do 
Rei”, “porque o público vai entender 
melhor”.

E TEVE TAMBÉM...
O SBT comprou uma versão 

diferente de “Titanic”, não aquela do 
Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, 
sucesso nos cinemas em 1997. Para 
chamar mais atenção foi escolhido 
o nome de “Titanic 2”, mesmo não 
sendo uma continuidade da história 

ou com o resgate do navio.

BOM JESUS DA LAPA
Este ano, por causa da pandemia, 

a tradicional Festa do Senhor Bom 
Jesus da Lapa, na Bahia, acontece sem 
a presença dos � éis. Com o tema “Bom 
Jesus: responsabilidade missionária 
e cuidado com a vida”, o Santuário 
realiza até 6 de agosto a novena e festa 
de forma virtual. Já do dia 3 ao dia 
5, a TV Aparecida também passa a 
transmitir a Novena Solene, às 19h.

FINALMENTE
O novo organograma do Grupo 

Bandeirantes saiu na última segunda-
feira. O detalhe é que agora tem o 
presidente Johnny Saad e só um 
vice, André Aguera. Abaixo dos dois, 
sete diretores, entre Jornalismo, 
Entretenimento, RH, Finanças, 
Comercial, Comunicação e Projetos 
Estratégicos. Tudo na vertical, rádio 
e TV.

MARATONA
Neste domingo, a partir das 14h, o 
Viva apresenta uma maratona da 
novela “Chocolate Com Pimenta”, 
com a reapresentação dos 
capítulos da semana. “Chocolate”, 
protagonizada por Ana Francisca 
(Mariana Ximenes) e Danilo 
(Murilo Benício), estreou em abril 
e se tornou líder de audiência 
da TV Paga em seu horário de 
exibição.

O programa “A Tarde é Sua”, 
sempre bem conduzido por Sonia 

Abrão na grade diária da Rede 
TV!, vem aí com novo cenário...
A ideia é mostrar essa novidade 
para o público ainda em agosto.    
“Lugar Incomum”, da Didi 

Wagner, vai estrear nova temporada 
no Multishow, dia 3 de agosto, com 
uma visita ao Chile.A propósito do 
Multishow, está sendo preparado um 
novo projeto para Tom Cavalcante...
Se tudo correr como esperam, 

as gravações devem começar 
em setembro em São Paulo...
Tudo, claro, passa a depender 
de como essa doença estará até 
lá.  “Carenteners”, produção 

nacional totalmente gravada durante 
o isolamento social, encerra sua 

temporada na Warner Channel nesta 
quinta-feira...A série alcançou 

mais de 600 mil pessoas com TV 
paga, desde a estreia, há um mês...
E foi a segunda mais assistida do 
canal entre adultos, de 18 a 49 anos, 

atrás apenas de “The Big Bang 
Theory”.

DIVULGAÇÃO

AURICIO FIDALGO



VEJA COMO FICOU A DIVISÃO: 

ABC   30% 

América   30% 

Globo  8% 

Santa Cruz   7% 

Força e Luz   5% 

Potiguar 
de Mossoró  5% 

Assu   5% 

Palmeira  5 % 

FNF  5% 

16 | | QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2020 Esporte
DIVULGAÇÃO

JOSÈ ALDENIR  AGORA RN

FUTEBOL |  ABC e América firmaram acordo para dividir a 
renda das transmissões das partidas com os clubes menores que 
disputam a primeira divisão do Campeonato Potiguar deste ano 

CONFIRA A TABELA DA RODADA DE RETORNO: 

 10/08 AMÉRICA X GLOBO – ARENA DAS DUNAS – 20H15 

 12/08 PALMEIRA X POTIGUAR - NAZARENÃO - 15H30 

 12/08 SANTA CRUZ X ABC – ARENA DAS DUNAS – 20H15 

 13/08 FORÇA E LUZ X ASSU - FRASQUEIRÃO - 15H30

JUNIOR LINS 

ABC e América � rmaram um 
acordo para dividir a renda de 
suas transmissões com os clu-

bes menores do Rio Grande do Norte, 
que disputam a primeira divisão do 
Campeonato Potiguar. A medida foi 
estabelecida na reunião que aconteceu 
nesta terça-feira (28), na sede da Fede-
ração Norte-Riograndense de Futebol 
(FNF), com os representantes dos oito 
clubes da elite do Estadual. 

Os dois clubes resolveram apostar 
na nova plataforma para transmissões 
dos jogos, que terá como mediadora 
a FNF. Com a nova Medida Provisó-
ria, que permite ao clube o direito de 
transmitir todos os jogos em que for 
mandante, o alvinegro e o alvirrubro 
poderiam utilizar de suas redes para 
exibir seus confrontos. 

O acordo � cou estabelecido como 
um “fundo estadual”, que dividirá os re-
cursos recebidos entre todos os clubes. 
O dinheiro arrecadado será repartido 
em nove partes entre os clubes e a fe-
deração. 

A criação deste fundo servirá de 
apoio para os menores, pois em caso 
de uma eventual � nal entre ABC e 
América, todos os outros times teriam 
parte do lucro do clássico, mesmo já 
eliminados da competição. A validade 
do acordo é até a � nal do Estadual des-
te ano e servirá como teste para possí-
veis contratos futuros nesta maneira 
de negociação em bloco. 

O presidente da Federação, José 
Vanildo, comemorou o resultado da 
reunião e demonstrou contentamento 
com o interesse dos dois maiores clu-
bes do RN em apostar na nova iniciati-
va econômica proposta pela FNF. 

“Reunião concluída com a união 
de todos os � liados, especialmente 
América e ABC viabilizando a reto-
mada do Campeonato com amplas 
possibilidades de sucesso econômico 
e democratização do rateio � nanceiro 
dos jogos. Conta única e gestão coleti-
va”, celebrou. 

Segundo o presidente do América, 

Leonardo Bezerra, a atitude foi tomada 
em prol das � nanças do alvirrubro, que 
o preocupam devido a pausa de quatro 
meses ocasionada pela pandemia do 
coronavírus. Para Leonardo, será bem 
mais rentável essa forma de transmis-
são, do que alguma iniciativa individu-
al do time americano.  

“Nunca prometi agradar a todos e 
sim dar o meu melhor ao América. Ser 
gestor não dá o direito de agir com ran-
cor ou emoção, mas somente pela ra-
zão. As contas não vão fechar. Estiaram 
o ano em mais quatro meses além do 
nosso orçamento. Temos dois mandos 
de campo. Vamos dizer que vendería-
mos 1 mil acessos em cada um desses 
jogos a um preço � ctício de R$ 10. Nós 
arrecadaríamos R$ 20 mil. O custo 
da transmissão, junto da plataforma 
seria de R$ 15 mil para os dois jogos. 
Teríamos que batalhar muito para não 
ter prejuízo”, publicou em suas redes 
sociais.  

As transmissões serão realizadas 
por uma nova plataforma de stream. 
Os clubes irão estabelecer valores para 
os acessos aos jogos e sócios-torcedo-
res de América e ABC � caram isentos 
desta taxa. Duas partidas testes serão 
realizadas antes da retomada do Esta-
dual, um amistoso do América e um 
do ABC serão transmitidos para avaliar 
o funcionamento do meio. Todos os 
clubes terão com um canal próprio, 
dentro da plataforma. 

As datas para o reinício do Cam-
peonato Potiguar já foram de� nidas. 
América e Globo FC serão os protago-
nistas da partida que marca a volta da 
competição. O jogo acontecerá no dia 
10 de agosto, na Arena das Dunas, às 
20h15, já com transmissão. Já o ABC só 
retorna aos gramados pelo Estadual no 
dia 12. O alvinegro encara o Santa Cruz, 
também na Arena das Dunas às 20h15.

GOL 
DE
PLACA

REINÍCIO DO 
CAMPEONATO 
POTIGUAR 

ABC   30% ABC   30% 

América   30% América   30% América   30% América   30% 

Globo  8% Globo  8% Globo  8% Globo  8% 

Força e Luz   5% Força e Luz   5% Força e Luz   5% Força e Luz   5% 

Assu   5% Assu   5% Assu   5% Assu   5% 

de Mossoró  5% de Mossoró  5% 

Santa Cruz   7% Santa Cruz   7% Santa Cruz   7% Santa Cruz   7% 

Palmeira  5 % Palmeira  5 % 

América e Globo FC serão os protagonistas da volta da competição estadual, no dia 10 de agosto, na Arena das Dunas, a partir das 20h15

Arrecadação das transmissões será repartida em nove partes entre os clubes e a FNF


